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�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة ال�شـــــــــ�ؤون الـــقــــانــــونيــــــة
العـ ـ ــدد ()1273

ال�سن ــة ال�سابع ـ ــة والأربع ــون

الأح ــد  15ربيع الثاين 1440هـ

املـواف ــق  23دي�سمب ــر 2018م

املحتـــــــــويــات
مـــــرا�ســـيــــــــم �ســلــطانيــــــــة
مر�سـ ــوم �سـلطان ــي رقـ ــم  2018/40ب�إ�سنــاد بع ــ�ض االخت�صا�ص ــات .
مر�سـ ــوم �سـلطان ــي رقـ ــم  2018/41بتعدي ـ ـ ــل امللح ـ ــق رقـ ــم ( )1املرفـ ــق باملر�سـ ـ ــوم
ال�سلطانـي رقـم  2008/2بتحديـد اخت�صا�صـات
وزارة النفـط والغـاز واعتمـاد هيكلهـا التنظيمـي .
مر�سـ ــوم �سـلطان ــي رقـ ــم  2018/42فـي �شـ ـ�أن الهيئـ ــة العامـ ــة للكهرب ــاء وامليـ ــاه .
مر�سـ ــوم �سـلطان ــي رقـ ــم  2018/43ب�إجراء تعديالت على بع�ض �أحكام قانون تنظيم
وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به .
مر�سـ ــوم �سـلطان ــي رقـ ــم  2018/44ب�إجـازة تنـازل �شركـة مك ـ ــارم ج ـ ــا�س ديفلومبن ـ ــت
ال ال �س ــي عـ ــن  %10مـن حقوقهـ ــا والتزاماتهـا
فــي االتفاقيـة النفطيـة املعدلـة املوقعـة بتاريـخ
 8م ـ ـ ــن نوفمب ـ ــر 2016م للمنطقـ ـ ـ ــة رقـ ـ ـ ــم ()61
�إلـى �شركـة بـي �سـي عمـان فينت�شتـرز ليمتـد .
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قـ ـ ـ ـ ــرار ديوان ـ ــي رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2018/19
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قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2018/9
�إعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميــــــــــة
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�صادر فـي  2018/12/18با�ستبدال ع�ضو املجل�س
البلدي ملحافظة م�سقط .
وزارة املاليــــــة
�ص ــادر ف ــي  2018/12/9بتعديل دليل ت�صنيف
امليزانية العامة للدولة (امللحــق رقــم  )1املرفــق
بالالئحــة التنفـيذيــة للقانــون املالــي .
�صادر ف ــي  2018/12/12ب�ش�أن القيــد فـي �سجــل
امل�ستفـيديــن لــدى وزارة املالي ــة .
الهيئــة العامــة ل�ســـوق املــــال
�صـ ـ ـ ــادر ف ـ ـ ــي  2018/12/18بتعدي ـ ـ ــل الق ـ ـ ــرار
رق ــم  2018/8ب�إ�صـدار الئحـة �ضوابـط اعتمــاد
مراقبــي احل�سابــات .

وزارة التجـــارة وال�صناعـــة
�إعالن ب�ش�أن طلبات براءات االخرتاع املقبول ــة .
�إعالن ب�ش�أن جتديد مدة حماية النماذج ال�صناعية امل�سجلة .
الإعــالنات اخلا�ص ــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاري ــة .
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�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها .
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ي�سنت للتقنية واال�ستثمار �ش.م.م .
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الظاهرة كوال�س �ش.م.ع.م .
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دريك اند �سكل انرتنا�شونال �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلاج �صالح حممد بت�شو و�إخوانه  -ت�ضامنية 238 .
238
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خليج م�سقط للتجارة �ش.م.م .
239
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع العميد احلديثة �ش.م.م .
239
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241
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242
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد العرميي و�صقر املخيني للتجارة  -ت�ضامنية 242 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صقر وخالد �أبناء حمد بن عبدالرحيم للتجارة  -ت�ضامنية 243 .
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال دار�سيت العالية �ش.م.م .
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزدجايل والبلو�شي و�شركاهم للتجارة  -ت�ضامنية 258 .
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مو�سم الرخاء الوطنية �ش.م.م .
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املرام للنقل �ش.م.م .
260
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلزيرة للخدمات الزراعية والبيطرية �ش.م.م 261 .
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء اجلرداين للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 268 .
268
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مغامرات ال�صحراء �ش.م.م .
269
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العلوي العاملية �ش.م.م .
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البناء املمتاز للمقاوالت �ش.م.م .
270
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فن الطباعة �ش.م.م .
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرتاحم للم�شاريع  -تو�صية .
272
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سالم العاملية للتنمية الوطنية �ش.م.م 277 .

رقم
ال�صفحة
278
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االحتاد اللوج�ستية لل�شحن �ش.م.م .
278
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مايو للتجارة .
279
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل فن�س �ش.م.م .
279
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فحل م�سقط الدولية �ش.م.م .
280
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ه�ضاب فن�س �ش.م.م .
280
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة غيوم فن�س �ش.م.م .
281
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الروابط القوية للتجارة  -ت�ضامنية .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مدى الأهلية للم�شاريع التجارية  -تو�صية 281 .
282
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صباح الأ�صيل للتجارة �ش.م.م .
282
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قي�س احلو�سني للتجارة �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تيجان العاملية للتجارة واخلدمات �ش.م.م 283 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تيجان للآي�س كرمي واملرطبات �ش.م.م 283 .
284
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البرتوكيماويات ال�صناعية �ش.م.م .
284
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فاينتيك �سين�شوري �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خدمات �سامل و�صالح التجارية  -ت�ضامنيــة 285 .
285
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الثواين احلديث ــة �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سالم العاملية للتنمية الوطنية �ش.م.م286 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شملة الذهبية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 286 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امربيال ديفن�س �سريف�سز ليمتد و�شركائها �ش.م.م 287 .
287
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطعم ال�سفينة ال�سياحي  -تو�صية .
288
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سوق اال�ستثمار الدويل �ش.م.م .
288
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الكور الوطنية  -تو�صية .
289
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الن�سائم اخل�ضراء للتجارة  -تو�صية .
289
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تيجان للتموين �ش.م.م .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو فرا�س احلديثة للتجارة  -تو�صية .
290
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط حلبان للتجارة �ش.م.م .
290
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�ساتني الأمل للتجارة �ش.م.م .
291
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الزعفران املتحدة �ش.م.م .
291
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أبناء �سعيد نا�صر الكندي �ش.م.م 292 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيت القنا�ص للتجارة �ش.م.م .
292
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبــراج ال�شرقيــة الع�صرية �ش.م.م .
293
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ركن العا�صمة العاملية �ش.م.م .
293
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النهل للتجارة �ش.م.م .
294
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سامل بن �سعيد بن نا�صر ال�سعدي وولده
للتجارة  -تو�صية .
294
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روابي املن�صــورة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 295 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الو�سط ــى للتجــارة �ش.م.م .
295
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع بدية الوطنية �ش.م.م .
296
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الهند�سة الذهبية للإعمار �ش.م.م .
296
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأمري االحتادية للتجارة  -ت�ضامنية .
297
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد بن را�شد بن حمد الرا�سبــي و�أوالده
للتجــارة  -تو�صي ــة .
297
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة توريدات الأ�سفلت �ش.م.م .
298
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة غ�صن البان للتجارة  -ت�ضامنية .
298
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ديوان الزهور للتجارة  -ت�ضامنية .
299
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قبة الن�صر �ش.م.م .
299
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سامل وزكريا للتجارة �ش.م.م .
300
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو يو�سف البحري للتجـارة  -ت�ضامنيــة 300 .

رقم
ال�صفحة
301
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مزون اخلريف للتجــارة  -ت�ضامنـية .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النمط اجلديد للمقاوالت الكهربائية
301
وال�صيانة  -تو�صية .
302
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خطــاط ال�شــرق  -ت�ضامنية .
302
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بــر اجلنــوب للتجــارة  -ت�ضامنية .
303
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط لل�صناعات الغذائية �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روابــي الدوحــة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 303 .
304
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكويلــي للتج ــارة املتميزة �ش.م.م .
304
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تراث املعبيلة �ش.م.م .
305
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ركـن فنـ�س �ش.م.م .
305
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأيام املا�سية �ش.م.م .
306
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأجيــال ال�صاعـ ــدة الوطنية �ش.م.م .
306
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلط احلر املتحد �ش.م.م .
307
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سابكو للمقاوالت �ش.م.م .
307
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مدينــة امل�ستقبــل الهند�سية �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ما�س الدولية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 308 .
308
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وادي العنرب للتجارة  -ت�ضامنية .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهول الظفرة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 309 .
309
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتفعات قرنة للتجارة  -تو�صية .
310
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أطفال اخلليج �ش.م.م .
310
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منتجع م�سقط البحري �ش.م.م .
310
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كال�سيك للأثاث �ش.م.م .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كال�سيك لال�ست�شارات الهند�سية �ش.م.م 310 .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ينكت للتطوير ال�سياحي �ش.م.م .
311
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ح�سني وتقي للتجارة �ش.م.م .
311
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النوادر للتجارة �ش.م.م .
311
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ايلكو الوطنية للخدمات وال�صيانة �ش.م.م 311 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الربجميات احلديثة �ش.م.م .
312
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�صادر التقنية املتطورة �ش.م.م .
312
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطليعة خلدمات التدريب والإدارة �ش.م.م 312 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ساري للتجارة �ش.م.م .
312
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرو�ض البا�سم للتجارة  -ت�ضامنية 313 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املت�صدر ال�شاملة �ش.م.م .
313
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلطوط الأمامية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 313 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شم�س م�سقط الالمعة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 313 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ه�ضبة املعبيلة للتجارة  -ت�ضامنية .
314
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شم�س ال�صفاء �ش.م.م .
314
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شروق اخلطوة للتجارة  -ت�ضامنية .
314
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سعيد بن حمد بن علي الها�شمي وولده
للتجارة  -ت�ضامنية .
314
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املنفذ العقارية �ش.م.م .
315
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال م�سقط للتطوير العقاري �ش.م.م 315 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �سواحل ال�شط للتجارة  -ت�ضامنية 315 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سعيد بن �سامل بن �صالح الربيكي وولده
للتجارة  -ت�ضامنية .
315
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روافد اجلزيرة املميزة للتجارة  -تو�صية 316 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ألوان اجلزيرة احلديثة �ش.م.م .
316

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خمي�س بن را�شد بن علي املقبايل و�شركاءه
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية .
316
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خمي�س بن عبداللـه بن خمي�س املرزوقي
و�شركاه للتجارة  -تو�صية .
316
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صالح بن علي بن �صالح ال�شبلي و�شريكه
للتجارة  -ت�ضامنية .
317
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ح�صن �صياء للتجارة  -ت�ضامنية .
317
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمعة بن عبداللـه بن علي �آل عبدال�سالم
و�شريكه  -ت�ضامنية .
317
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهور �آ�سيا للتجارة  -ت�ضامنية .
317
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطاقة املتحدة للتجارة �ش.م.م .
318
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد املنذري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية 318 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مكارم جنوب ال�شرقية للتجارة  -تو�صية 318 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ينابيع الغبي الذهبية للتجارة  -ت�ضامنية 318 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو حممد احلربي للحديد اخلردة  -تو�صية 319 .
�إعالن عن انته ــاء �أعمـ ــال الت�صفـيـ ــة ل�شركــة �سال ــم حممــد وعل ــي �سال ــم للتج ــارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية .
319
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املزن الواعدة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 319 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الهطايل واحلرا�صي للتجارة  -ت�ضامنية 319 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فلج كبدا للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 320 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شمال امل�صنعة املتحدة للتجارة  -تو�صية 320 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ح�صن �صور للتجارة  -ت�ضامنية .
320
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أمواج �صور املتميزة للتجارة  -تو�صية 320 .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمد بن �سامل بن علي امل�شايخي وولده
للتجارة  -تو�صية .
321
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة العوافـي للتجارة  -ت�ضامنية .
321
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزنبقة احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية 321 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء جعالن للتجارة  -ت�ضامنية .
321
�إعالن عن انتهـ ــاء �أعمـ ــال الت�صفـيـ ــة ل�شرك ــة عـ ــادل البلو�ش ــي و�شريكـ ــه للتج ـ ــارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية .
322
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار البطحاء الوطنية للتجارة  -تو�صية 322 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنفال امل�صنعة املتحدة للتجارة  -تو�صية 322 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عدي الوطنية للتجارة  -تو�صية .
322
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سعيد ال�سهي وحممد البارحي للتجارة  -ت�ضامنية 323 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سحايب اخلابورة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 323 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمطة البداية �ش.م.م .
323
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرموز للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 323 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رذاذ م�سقط للتجارة واملقاوالت  -تو�صية 324 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال وجمة للتجارة  -ت�ضامنية .
324
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج عيني املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية 324 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال كوثر للتجارة  -ت�ضامنية .
324
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد بن هدوب بن حممد اليزيدي
و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية .
325
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سائم جما للتجارة  -ت�ضامنية .
325
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهور خور احلمام املميزة للتجارة  -ت�ضامنية 325 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�ضنني للتجارة  -تو�صية .
325

رقم
ال�صفحة
326
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيت الأعمال �ش.م.م .
326
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال �سرور املتحدة  -ت�ضامنية .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ املغدر للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 326 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�ساطع للمنتجات احلديدية  -ت�ضامنية 326 .
327
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املنذري املتحدة  -تو�صية .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حم�ضة لال�ستثمار الزراعي  -ت�ضامنية 327 .
327
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار �صعراء التجارية  -تو�صية .
327
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التداول للتجارة  -ت�ضامنية .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املركز العربي للدرا�سات االقت�صادية والإدارية 328 .
328
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املوفور للخدمات ال�سياحية .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداللـه بن را�شد العربي و�شركاه  -ت�ضامنية 328 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبل العامد للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 328 .
329
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سوادي احلديثة للدواجن �ش.م.م .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املقاوالت الكهربائية وامليكانيكية �ش.م.م 329 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الألوان ال�ساطعة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 329 .
329
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املبا�شرة العربية �ش.م.م .
330
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنظمة � 2000ش.م.م .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سليمان بن عبداللـه بن �سعيد الهنائي
330
و�أوالده للتجارة  -تو�صية .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بالل وخادم �أبناء �سرور للتجارة  -ت�ضامنية 330 .
330
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شباب الغد التجارية  -ت�ضامنية .
331
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املدار العربي �ش.م.م .
331
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معهد العا�صمة �ش.م.م .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عهد �صاللة الذهبي للتجارة  -ت�ضامنية 331 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حامد الكثريي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية 331 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفيدمي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية 332 .
332
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�صنع �أ�صباغ �صحار �ش.م.م .
332
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مغ�سلة بو�ش هاو�س  -ت�ضامنية .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سامل بن حممد بن �سامل باعمر و�إخوانه
332
للتجارة  -تو�صية .
333
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سيم �شابوت للتجارة واملقاوالت .
333
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأيام للحلول الرقمية �ش.م.م .
333
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأبطال الدولية  -ت�ضامنية .
333
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نداء وتفا�ؤل للتجارة  -ت�ضامنية .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبدالرحمن بن م�صبح بن حميد الوح�شي
334
و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ينابيع الظاهرة التجارية  -ت�ضامنية 334 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سامل بن حمد ال�سنيدي وولده للتجارة  -تو�صية 334 .
334
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء اخلنجري للتجارة  -ت�ضامنية .
335
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أغ�صان الدار للتجارة  -ت�ضامنية .
335
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�صداف للبناء والت�شييد �ش.م.م .

مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2018/40
ب�إ�سنــاد بعـــ�ض االخت�صا�صـــات
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلـى قان ــون تنظي ــم وتخ�صي ــ�ص قطاع الكهرب ــاء وامليــاه املرتبطــة ب ــه ال�صادر باملر�س ــوم
ال�سلطاين رقم ، 2004/78
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/2بتحديد اخت�صا�صات وزارة النفط والغاز واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
وعلى نظام الهيئة العامة للكهرباء واملياه ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2009/58
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
ي�سند �إلى وزارة النفط والغاز تنفـيذ ال�سيا�سة العامة للدولة ب�ش�أن قطاع الطاقة .
املــادة الثانيــــة
تنقل �إلى وزارة النفط والغاز جميع االخت�صا�صات املعقودة للهيئة العامة للكهرباء واملياه
الت ــي تت�صــل بقطــاع الكهرب ــاء املن�صو�ص عليها ف ــي نظــام الهيئــة العامــة للكهرب ــاء وامليــاه
امل�شار �إليه .
كم ــا متـ ــار�س وزارة النف ــط والغاز االخت�صا�صات املعقودة للهيئــة العامــة للكهربــاء وامليــاه
التي تت�صل بقطاع الكهرباء املن�صو�ص عليها فـي قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء
واملياه املرتبطة به امل�شار �إليه  ،و�أي قانون �آخر .
-17-
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املــادة الثالثــــة
ت�ؤول �إلى وزارة النفط والغاز من الهيئة العامة للكهرباء واملياه كافة ال�سجالت واملخ�ص�صات
واملوجودات املت�صلة بقطاع الكهرباء  ،كما ينقل �إليها الدوائر املخت�صة بقطاع الكهرباء ،
وموظفوها بذات �أو�ضاعهم الوظيفـية ودرجاتهم املالية .
ويكون �إعمال مقت�ضى الأيلولة وفقا للآلية التي يتم االتفاق عليها بني وزير النفط والغاز
ورئي�س الهيئة العامة للكهرباء واملياه .
املــادة الرابعــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة اخلام�ســـة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  10 :مـن ربيـع الثاين �سنـة 1440هـ
املـوافــــق  18 :مـن دي�سمبـــــــــر �سنـة 2018م
قابو�س بن �سعيد
�سـلطـــان عـمــــان
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2018/41
بتعديـل امللحـق رقـم ( )1املرفـق باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـم 2008/2
بتحديـد اخت�صا�صـات وزارة النفـط والغـاز واعتمـاد هيكلهـا التنظيمـي
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/2بتحديد اخت�صا�صات وزارة النفط والغاز واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2018/40ب�إ�سناد بع�ض االخت�صا�صات ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بامللحق رقم ( )1املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/2امل�شار �إليه  ،امللحق املرفق
بهذا املر�سوم .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  10 :مـن ربيـع الثاين �سنـة 1440هـ
املـوافــــق  18 :مـن دي�سمبـــــــــر �سنـة 2018م
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امللحــــق رقــــم ( ) 1
اخت�صا�صـــات وزارة النفـــط والغــــاز
 - 1تنفـيـ ـ ــذ ال�سيا�سـ ـ ــة العام ــة للدولــة ب�شـ ـ ـ�أن قط ــاع الطاق ــة  ،وو�ض ــع اال�سرتاتيجي ـ ــات
اخلا�صة به  ،والعمل على تطويره والتخطيط له مبا يتوافق مع تلك ال�سيا�سة .
 - 2و�ضــع وتنفـيــذ الدرا�س ــات واخلطــط وال�سيا�سات الكفـيلة بتحقيق اال�ستــغالل الأمثــل
ملوارد الطاقة .
 - 3العمل على تطوير قطاع الطاقة و�إدارته مبا يتنا�سب مع متطلبات ال�سلطنة وامل�ستجدات
التي تطر أ� على هذا القطاع  ،بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
 - 4الإدارة والإ�شـ ــراف عل ــى �إج ــراء امل�سوحـ ــات الالزم ــة مل�صــادر ث ــروات النف ــط والغ ــاز ،
وعلــى الدرا�ســات االقت�صاديـ ــة الالزمــة لأي م�شاريع تتعل ــق با�ستغالله ــا  ،بالتن�سيــق
مع اجلهات املعنية .
 - 5الإ�شراف على كافة الن�شاطات املتعلقة بالبحث والتنقيب عن النفط والغاز و�إنتاجهما
من قبل ال�شركات احلا�صلة على عقود امتياز .
 - 6درا�سة �أو�ضاع الأ�سواق العاملية للنفط والغاز  ،لال�ستعانة بها فـي و�ضع �سيا�سات ت�سويق
�إنتاج النفط اخلام والغاز الطبيعي .
�	- 7إجراء الدرا�سات للبدائل املتاحــة مل ــوارد الطاقــة  ،مبا يحقق تنفـيذ ال�سيا�سة العامة
للدولة فـي هذا ال�ش�أن  ،بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
 - 8عق ــد االتفاقي ــات مــع ال�شرك ــات املتخ�ص�صــة ف ــي قطاع ــي النفــط والغــاز  ،والإ�ش ــراف
على تنفـيذ هذه ال�شركات لبنود االتفاقيات .
 - 9رعاية م�صالح ال�سلطنة مع ال�شركات املتخ�ص�صة العاملة فـي جمال �صناعة النفط
والغاز  ،والت�أكد من مدى التزام هذه ال�شركات بالقوانني املنظمة لهذين القطاعني .
 - 10الإدارة والإ�شــراف علـى اال�ستثم ــارات احلكومي ــة داخل ال�سلطنة فـي قطاع ــي النف ــط
والغاز  ،بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
�	- 11إعداد م�شاريع القوانني واللوائح ذات ال�صلة بتنفـيذ اخت�صا�صات الوزارة .
 - 12متثيل ال�سلطنة فـي املحافل الدولية املتعلقة بقطاع الطاقة .
 - 13ت�أهيل وتدريب موظفـي الوزارة  ،لتويل م�س�ؤوليات العمل فـي �أن�شطة الوزارة املختلفة .
 - 14كافة االخت�صا�صات امل�سندة لوزارة النفط والغاز مبوجب القوانني واملرا�سيم الأخرى .
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2018/42
فـي �شـــ�أن الهيئــــة العامــــة للكهربـــاء وامليــــاه
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلــى قانــون تنظيــم وتخ�صي ــ�ص قطــاع الكهربــاء واملــياه املرتبط ــة ب ــه ال�ص ــادر باملر�س ــوم
ال�سلطاين رقم ، 2004/78
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/92ب�إن�شاء هيئة عامة للكهرباء واملياه وتعيني رئي�س لها ،
وعلى نظام الهيئة العامة للكهرباء واملياه ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2009/58
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2018/40ب�إ�سناد بع�ض االخت�صا�صات ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل مب�سمى " الهيئة العامة للكهرباء واملياه" م�سمى " الهيئة العامة للمياه " �أينما ورد
فـي القوانني واملرا�سيم النافذة .
املــادة الثانيــــة
جترى التعديالت املرفقة على نظام الهيئة العامة للمياه  ،امل�شار �إليه .
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  10 :مـن ربيـع الثاين �سنـة 1440هـ
املـوافــــق  18 :مـن دي�سمبـــــــــر �سنـة 2018م
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تعديــالت علــى بعــ�ض �أحكــام نظــام الهيئــة العامـة للميــاه
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل بتعريف "الهيئة" الوارد فـي املــادة ( )1من نظام الهيئة العامة للمياه امل�شار �إليه ،
التعريف الآتي :
" الهيئـــــــة  :الهيئ ــة العام ــة للمي ــاه " .
املــادة ( ) 2
ي�ستبدل بن�صو�ص املواد �أرقام (/5( ، )4( ، )3البندين  )13( ، )10 ، 6من نظام الهيئة
العامة للمياه امل�شار �إليه  ،الن�صو�ص الآتية :
املــادة ( ) 3
" تهدف الهيئة �إلى حتقيق الأغرا�ض الآتية :
 - 1توفـري مياه ال�شرب من خالل قطاع املياه غري املرتبط  ،وفق املوا�صفات القيا�سية
العمانية  ،ومبا يتنا�سب والتو�سع العمراين والنمو ال�سكاين .
 - 2تفعيل وتعزيز �سيا�سة احلكومة ب�ش�أن تطوير قطاع املياه غري املرتبط والنهو�ض
به واال�ستفادة من التقنيات احلديثة فـي هذا املجال .
 - 3ت�شجيع القطاع اخلا�ص لال�ستثمار فـي قطاع املياه غري املرتبط .
 - 4تنمية املوارد الب�شرية بالهيئة " .
املــادة ( ) 4
" للهيئة فـي �سبيل حتقيق �أهدافها  ،ممار�سة كافة ال�صالحيات وخا�صة الآتي :
�	- 1إن�شاء وت�شغيل و�صيانة حمطات و�شبكات مياه ال�شرب فـي قطاع املياه غري املرتبط
فـي جميــع �أنح ــاء ال�سلطنــة  ،والعم ــل عل ــى رف ــع كفاءته ــا  ،وذلك دون الإخ ــالل
بال�ضوابط واال�شرتاطات واملعايري البيئية املعمول بها فـي ال�سلطنة .
�	- 2إ�صدار اللوائح املنظمة لقطاع املياه غري املرتبط .
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 - 3و�ضع �ضوابط وا�شرتاطات ومعايري ممار�سة الأن�شطة املختلفة فـي قطاع املياه
غري املرتبط و�إ�صدار الرتاخي�ص الالزمة لذلك  ،وذلك دون الإخالل بال�ضوابط
واال�شرتاطات واملعايري البيئية املعمول بها فـي ال�سلطنة .
 - 4اعتماد ومراقبة املوا�صفات الفنية للمواد واملعدات والأدوات امل�ستخدمة فـي قطاع
املياه غري املرتبط .
 - 5اعتماد املوا�صفات القيا�سية ملياه ال�شرب املنتجة من خالل قطاع املياه غري املرتبط ،
ومراقبة �صالحيتها .
�	- 6إبرام العقود الالزمة ل�شراء مياه ال�شرب و�إدارة قطاع املياه غري املرتبط .
� - 7شراء مياه التحلية من �شركة كهرباء املناطق الريفـية وال�شركة العمانية ل�شراء
الطاقة واملياه مقابل تعرفة التزويد باجلملة  ،وفقا لأحكام القانون .
 - 8تقدي ــر مــدى احلاجــة �إلـى �سع ــة �إنتاجية جديدة من مي ــاه التحليــة  ،ورف ــع الأمر
ب�ش�أنها �إلى وزارة املالية  ،للموافقة .
 - 9حتديد �أف�ضل الطرق للح�صول على ال�سعة الإنتاجية اجلديدة من مياه التحلية
والتي متــت املوافقــة عليهــا من وزارة املالي ــة وتعذر تدبريهــا مــن �شركــة كهرب ــاء
املناطق الريفـية  ،وذلك بعد التن�سيق مع تلك ال�شركة .
 - 10تلقي الإخطارات من املرخ�ص لهم مبوجب �أحكام القانون ب�ش�أن انقطاعات مياه
التحلية املنتجة من من�ش�آت مو�صولة ب�شبكاتهم .
�	- 11إعداد التقارير والإح�صاءات املتعلقة بقطاع املياه غري املرتبط .
		- 12تقدير التوقعات امل�ستقبلية ب�ش�أن الطلب على مياه التحلية خالل الآجال الق�صرية
واملتو�سطة والطويلة  ،بعد التن�سيق مع وزارة املالية .
 - 13اقرتاح �سيا�سة تخ�صي�ص قطاع املياه غري املرتبط  ،بعد التن�سيق مع وزارة املالية ،
و�إعداد برامج �إعادة هيكلته  ،ورفعها �إلى جمل�س الوزراء .
 - 14مبا�ش ــرة االخت�صا�ص ــات املن�ص ــو�ص عليهــا فـ ــي البـ ــنود (�أ  ،د  ،و  ،ز  ،ح  ،ط  ،ي)
من املــادة ( )8من قانون التخ�صي�ص فـيما يتعلق بتخ�صي�ص قطاع املياه غري املرتبط .
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 - 15االن�ضمــام �إلى قواع ــد ال�شبك ــة الرئي�سية والبقاء طرفــا فـيهــا عــلى النـحو املبـني
فـي القانون .
 - 16موافاة املرخ�ص له بت�شغيل �شبكة نقل  ،وفقا لأحكام القانون باملعلومات الكافـية ،
لتمكين ــه م ــن ت�شغيل �شبكته والوف ــاء بواجبات ــه املن�صو�ص عليهــا فـي املــادة ()82
منه بالإ�ضافة �إلى املعلومات الكافـية عن مدى حاجة الهيئة ملياه التحلية املنتجة
من من�ش ـ�آت مربوطة ب�شبكته  ،وتكون حمال لعقــد مبــرم مــع ال�شركــة العمانية
ل�شراء الطاقة واملياه .
�	- 17إجراء البحوث والتطوير فـي قطاع املياه غري املرتبط .
 - 18ت�أ�سي�س �أو توجيه �شركة الكهرباء القاب�ضة لت�أ�سي�س �شركات جديدة  ،لغر�ض �إعادة
هيكلة قطاع املياه غري املرتبط وتخ�صي�صه و�إعداد منهاج التحويل الالزم لذلك
فـي �إطار ال�سيا�سة املعتمدة من جمل�س الوزراء .
 - 19اقرتاح م�شروعات القوانني واملرا�سيم اخلا�صة بتنظيم وتخ�صي�ص قطاع املياه
غري املرتبط .
�	- 20إبداء الر�أي فـي كافة املو�ضوعات ذات ال�صلة بقطاع املياه غري املرتبط .
 - 21احل�صول على القرو�ض والت�سهيالت االئتمانية من م�صادر وطنية و�أجنبية ،
وفقا للقواعد والأنظمة املطبقة فـي ال�سلطنة .
�	- 22إعداد وتنفـيذ برامج تدريب وت�أهيل ورفع كفاءة املوظفـني بالهيئة .
 - 23اال�ستعان ــة مبــن ترى احلاجة �إلى خربات ــه من اال�ست�شاريــني واخلب ــراء والفني ــني
واملتخ�ص�صني فـي جماالت عملها .
 - 24متثي ــل ال�سلطن ــة فـي امل�ؤمت ــرات واالجتماع ــات الإقليميــة والدوليــة ذات ال�صلــة
باخت�صا�صات الهيئة .
 - 25البت بقرار �إداري نهائي فـي �شكاوى املنتفعني من خدمات قطاع املياه غري املرتبط .
 - 26كافة االخت�صا�صات امل�سندة �إلى الهيئة مبوجب القوانني واملرا�سيم الأخرى" .
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املــادة ( /5البند ) 6
" اعتماد م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة قبل بداية ال�سنة املالية ورفعها �إلى وزارة املالية " .
املــادة ( /5البند ) 10
" �إ�صدار لوائح تعرفة التزود باملياه بعد اعتمادها من جمل�س الوزراء " .
املــادة ( ) 13
" يكون للهيئة ميزانية م�ستقلة تلتزم برفعها �إلى وزارة املالية  ،وتبد�أ ال�سنة املالية للهيئة
فـي اليوم الأول من �شهر يناير وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من كل
عام .
ويكون للهيئة ح�ساب م�صرفـي �أو �أكرث فـي �أي من البنوك العاملة فـي ال�سلطنة  ،وي�صدر
بفتحها قرار من الرئي�س  ،وحتدد الالئحة املالية للهيئة قواعد الإيداع فـيها وال�صرف
منها " .
املــادة ( ) 3
يلغى تعريف " هيئة التنظيم " من املــادة ( ، )1والبندان ( )11 ، 9من املــادة ( )5من نظام
الهيئة العامة للمياه  ،امل�شار �إليه .

-25-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1273

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2018/43
ب�إجراء تعديالت على بع�ض �أحكام
قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعل ــى قانــون تنظي ــم وتخ�صيــ�ص قطــاع الكهربــاء وامليــاه املرتبطة به ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم , 2004/78
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/2بتحديد اخت�صا�صات وزارة النفط والغ ــاز واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
وعلى نظام الهيئة العامة للمياه ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2009/58
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2018/40ب�إ�سناد بع�ض االخت�صا�صات ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به
امل�شار �إليه .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  10 :مـن ربيـع الثاين �سنـة 1440هـ
املـوافــــق  18 :مـن دي�سمبــــــــر �سنـة 2018م
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تعديالت على بع�ض �أحكام
قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به
املــادة ( ) 1
ت�ستبدل بن�صو�ص املواد �أرقام ( /17( ، )10( ، )9البند ب)  /29( ،الفقرة الأخرية) , )32( ،
( /112( ، )87( ، )73( ، )67( ، )65( ، )52( ، )40( ، )38( ، )36البن ــد /5و)  ,م ــن قانـ ــون
تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به امل�شار �إليه  ،الن�صو�ص الآتية :
املــادة ( ) 9
" ت�صدر الهيئة لوائح التعرفة املعتمدة الواجبة التطبيق فـي �سلطنة عمان مبا فـي ذلك
التعرفة مقابل التزويد بالكهرباء والتو�صيل  ،ويتم ن�شر هذه التعرفات فـي اجلريدة
الر�سمية " .
املــادة ( ) 10
" يجب على الهيئة قبل �إ�صدار اللوائح املذكورة فـي املادة ال�سابقة ما ي�أتي :
 - 1التن�سيق مع وزارة النفط والغاز .
 - 2التن�سيق مع املرخ�ص لهم بالتزويد وت�شغيل �شبكة توزيع  ،ومع �شركــة كهرب ــاء
املناطق الريفـية  ،ومع ال�شركة العمانية ل�شراء الطاقة واملياه .
وتقوم وزارة النفط والغاز برفع م�شروع هذه اللوائح �إلى جمل�س الوزراء العتمادها .
ويكون تعديل التعرفات بذات الطريقة " .
املــادة (  /17البند ب )
" ب  -يجوز للم�ؤ�س�س الواحد فـي �أي �شركة مرخ�ص لها مببا�شرة �أي من الأن�شطة
اخلا�ضعة للتنظيم وفقا لأحكام هذا القان ــون �أن يكتتــب بــما يزي ــد عل ــى ()%20
من ر�أ�س مال ال�شركة  .وفـي جميع الأح ــوال ال يجــوز �أن تزيد ح�صة امل�ؤ�س�سني
على الن�سبة التي يحددها جمل�س الوزراء من وقت لآخر  ،بناء على اقرتاح وزارة
النفط والغاز  ،بعد التن�سيق مع وزارة املالية والهيئة .
وت�سري �أحكام هذا البند �سواء �أكانت ال�شركة م�ساهمة عامة �أم كانت �شركة م�ساهمة
مقفلة مت حتويلها �إلى �شركة م�ساهمة عامة " .
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املــادة (  /29الفقرة الأخرية )
" وعلى الهيئة �أن تعد هذا التقرير ف ــي موع ــد ال يتجــاوز �ستة �أ�شهر م ــن انته ــاء ال�سنــة
املالية املعد عنها التقرير  ،وموافاة وزارة النفط والغاز ووزارة املالية بن�سخــة من هذا
التقرير  ،وعلى وزارة النفط والغاز عر�ضه على جمل�س الوزراء " .
املــادة ( ) 32
" �إذا قــدرت الهيئ ــة بع ــد التن�سي ــق مـ ــع وزارة النفـ ــط والغـ ــاز ا�ستع ـ ــداد ال�س ـ ــوق ملزي ـ ــد
من التحرير  ،تعني عليها ت�ضمني تقريرها ال�سنوي ما ي�أتي :
أ�  -طبيعة التحريــر املقتــرح ومــداه وتوقيتــه ومــا ي�ستلزمــه �إج ــراء ه ــذا التحري ــر
من تعديالت على هذا القانون وعلى الرخ�ص ال�صادرة وفقا لأحكامه  ،وعلى قواعد
ال�شبكة الرئي�سة وقواعد التوزيع وغريها من القواعد واللوائح ذات ال�صلة .
ب  -نتيجة ما قامت به الهيئة من تن�سيق مع امل�شاركني فـي القطاع وغريهم من ذوي
ال�ش�أن حول مقرتحاتها اخلا�صة بتحرير ال�سوق .
ويجب على وزير النفط والغاز عر�ض مقرتحات الهيئة بتحرير ال�سوق علــى جملــ�س
الوزراء للبت فـيها  ،وفـي حالة املوافقة عليها  ،يجب على الهيئة �إ�صدار القرارات واتخاذ
الإجراءات الالزمة لو�ضعها مو�ضع التنفـيذ " .
املــادة ( ) 36
" تلتزم الهيئة مبوافاة وزارة املالية ووزارة النفط والغاز بن�سخة من الربنامج املن�صو�ص
عليه فـي املادة ( )34من هذا القانون مرفق بها ن�سخة من اعرتا�ضات ذوي ال�ش�أن عليه
ورد الهيئة على تلك االعرتا�ضات  ،ويتعني على وزارة النفط والغاز رفع ن�سخ من كل
ما تقدم �إلى جمل�س الوزراء " .
املــادة ( ) 38
" يج ــوز للهيئــة بعــد التن�سيــق مع وزارة النفط والغاز �إ�صدار لوائح لتحقيق الأغرا�ض
الآتية :
أ� � -ضمان توفـري �إمدادات منتظمة من الكهرباء .
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ب  -وقاية اجلمهور من خماطر الإ�صابة التي قد تنتج عن الأعمال والرتكيبات ذات
ال�صلة بقطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به .
ج  -ت�شجيع اال�ستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية مبراعاة ال�ضوابط واملعايري ذات
ال�صلة املعتمدة من وزارة النفط والغاز .
د  -ت�شجيع �إنتاج وبيع الكهرباء با�ستخدام م�صادر الطاقة املتجددة .
كما يجوز للهيئة بعد التن�سيق مع الهيئة العامة للمياه � ،إ�صدار الئحة ل�ضمان توفـري
مياه التحلية من خالل قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به " .
املــادة ( ) 40
" ت�شكل الهيئة من ثالثة �أو خم�سة �أع�ضاء ي�صدر بتعيينهم قرار من جمل�س الوزراء ،
وذلك بناء على تر�شيح وزير النفط والغاز  ،ملدة ثالث �سنوات يجوز جتديدها .
ويجب على الأع�ضاء �أن يختاروا من بينهم رئي�سا للهيئة خالل مدة ال تزيد على ع�شرة
�أيام من تاريخ تعيينهم " .
املــادة ( ) 52
" تلتزم الهيئة مبوافاة وزارة النفط والغاز بن�سخة من ميزانيتها ال�سنوية فـي ذات يوم
ن�شر ملخ�صها " .
املــادة ( ) 65
" مع عدم الإخالل ب�أحكام املادة ( )13من هذا القانون  ،تخت�ص �شركة الكهرباء القاب�ضة
بتنفـيذ �سيا�سة احلكومة التي يقرها جمل�س الوزراء ب�ش�أن تخ�صي�ص قطاع الكهرباء
واملي ــاه املرتبط ــة ب ــه  ،وتلتــزم فـي ذلك بالطريقة التي حتددها وزارة النفط والغاز ،
بالتن�سيق مع وزارة املالية .
وبالإ�ضافة �إلى االخت�صا�صات املعقودة لها مبوجب �أحكام هذا القانون  ،تخت�ص ال�شركة
بالآتي :
أ�  -ت�شجيــع م�شروعــات الكهرباء وم�شروعات الكهرباء واملياه املرتبطة بهــا املمولــة
من القطاع اخلا�ص .
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ب  -متويل ال�شركات العاملة فـي قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به واململوك ر�أ�س
مالها بالكامل للدولة  ،وذلك فـي �إطار ال�سيا�سة العامة للدولة  ،وتتولى رعاية
م�صالح الدولة فـي تلك ال�شركات .
ج � -إجراء كافة الت�صرفات القانونية على �أ�سهم الدولة فـي ال�شركات املن�صو�ص عليها
فـي املادة ( )66من هذا القانون وال�شركات املن�صو�ص عليها فـي البندين (هـ  ,ح)
مـن هــذه املــادة  ،واتخــاذ الإج ــراءات و�إبــرام العقود الالزمة لذلك علــى النــحو
الذي حتدده وزارة النفط والغاز .
د  -اتخاذ الإجراءات التي تراها الزمة لتحقيق �أغرا�ضها على النحو الذي حتدده
وزارة النفط والغاز .
هـ  -ت�أ�سي ــ�س �شرك ــات جديــدة �أو توجيه �أي �شركة من ال�شركات التابعة لها  ،وذلك
لغر�ض �أو نحو توفـري �سعة �إنتاجية جديدة � ،أو �إدارة �أو ت�شغيل �أو �صيانة بع�ض
�أ�صولها �أو ما ي�ؤول �إليها من من�ش�آت كهربائية �أو �إنتاجية �أو �شبكات �أو ما يكون
مــن ت ــلك املن�شـ ـ�آت مملوك ــا ملرخ�ص له �ألغيت رخ�صته عمال بحكم املادة ()121
مــن هــذا القانون  ،وكل ما تقدم على النحو الذي حتدده وزارة النفط والغاز .
و  -تقدمي خدمات حما�سبية مركزية لل�شركات العاملة فـي قطاع الكهرباء واملياه
املرتبطة به واململوك ر�أ�س مالها بالكامل للدولة وغريها من الراغبني فـي تلقي
تلك اخلدمات مبقابل .
ز  -تقدمي امل�شورة للهيئة العامة للمياه بناء على طلبها ب�ش�أن م�ستقبل �إعادة هيكلة
وتنظيم قطاع املياه غري املرتبط .
ح  -ت�أ�سي�س �شركات جديدة بتوجيه من الهيئة العامة للمياه بعد التن�سيق مع وزارة
املالية لغر�ض �إعادة هيكلة قطاع املياه غري املرتبط وتخ�صي�صه .
ويحظر على �شركة الكهرباء القاب�ضة ممار�سة �أي مــن الأن�شطــة اخلا�ضعــة للتنظيــم
وفقا لأحكام هذا القانون " .
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املــادة ( ) 67
" ت�أخذ ال�شركات املن�صو�ص عليها فـي املادة ال�سابقة �شكل �شركة م�ساهمة عمانية مقفلة ،
ويج ــوز لــوزارة املاليــة بع ــد التن�سي ــق مــع وزارة النفــط والغ ــاز تعديل ال�شكل القانوين
لأي من تلك ال�شركات مبراعاة �أحكام قانون ال�شركات التجارية  ،وتلتزم وزارة املالية
ب�ضمان توفـري التمويل الالزم لقيام ال�شركات املذكورة مبزاولــة �أن�شطتهــا  ،وحتقيــق
�أغرا�ضها  ،وذلك طوال املدة التي يكون فـيها ر�أ�س مالها مملوكا بالكامل للدولة �سواء
�أكان ذلك من وزارة املالية �أم من م�صدر �آخر " .
املــادة ( ) 73
" تلتزم �شركة الكهرباء القاب�ضة برفع موازنتها ال�سنوية وموازنات ال�شركات املن�صو�ص
عليها فـي املادة ( )66من هذا القانون �إلى وزارة املالية ملراجعتها واعتمادها  ،وذلك
طوال املدة التي يكون فـيها ر�أ�س مال تلك ال�شركات مملوكا بالكامل للدولة " .
املــادة ( ) 87
" يكون توفـري التموي ــل الالزم لتو�ســعات �شبــكة �شركــة كهربــاء املناطق الريفـية وفقا
للإجراءات الآتية :
أ�  -تق ــدم �شرك ــة كهرب ــاء املناطــق الريفـي ــة املوازن ــة املقرتحــة للتمويل بعد املوافقة
عليهـا مـن قبــل الهيئــة  ،وذلك ف ــي الأوقــات وعــن املــدد املحــددة ف ــي رخ�صتهــا
�إلى �شركــة الكهربــاء القاب�ضــة والتــي يتعني عليها رفع تلك املوازنة �إلى وزارة
املالية للبت فـيها .
ب  -تلتزم �شركة الكهرباء القاب�ضة بتوفـري التمويل الالزم لتو�سعات �شبكة �شركة
كهرباء املناطق الريفـية ووفقا للطريقة التي حتددها ال�شركة الأخرية  ،وذلك
فـي حالة موافقة وزارة املالية على موازنة التمويل وفقا للبند (�أ) من هذه املادة " .
املــادة (/112البند /5و )
" و  -الن�ص على �إلزام املرخ�ص له ب�أن يتعاقد نيابة عن ال�شركة العمانية ل�شراء الطاقة
واملياه ل�شراء الناجت من املولدين الذاتيني  ،وفق ال�ضوابط التي ت�ضعها الهيئة " .
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املــادة ( ) 2
ت�ستبدل بعبارة " الهيئة العامة للكهرباء واملياه " عبارة " الهيئة العامة للمياه " �أينما
وردت فـي قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به امل�شار �إليــه ,
كمــا ت�ستب ــدل بعبــارة " الهيئة العامة للكهرباء واملياه " عبـارة " وزارة النف ــط والغــاز "
ف ــي امل ــواد �أرق ــام ( /1تعريـ ــف ق ــرار اال�ستثم ــار اال�سرتاتيج ــي  /25 , 13 ,البنـ ــد ، 11
 122 , 122 , 115 , 114 , 88 ، 31 , 30مكررا  122 ,مكررا  ) 1من قانون تنظيم وتخ�صي�ص
قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به امل�شار �إليه .
املــادة ( ) 3
ي�ضاف �إلى املادة ( )39من قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به
امل�شار �إليه بند جديد برقم (ط مكررا)  ،يكون ن�صه كالآتي :
" ط مكررا  -الأحكام وال�شروط والإجراءات وال�ضوابط الفنية املتعلقة ب�إنتاج وبيع
الكهرباء با�ستخدام م�صادر الطاقة املتجددة " .
املــادة ( ) 4
تلغ ــى عب ــارة " والهيئ ــة العام ــة للكهربـ ــاء وامليــاه " الواردة فـي البند ( )21من املادة ()22
من قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به امل�شار �إليه .
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2018/44
ب�إجـازة تنـازل �شركـة مكـارم جـا�س ديفلومبنـت ال ال �سي
عـن  %10مـن حقوقهـا والتزاماتهـا فــي االتفاقيـة النفطيـة املعدلـة
املوقعـة بتاريـخ  8مـن نوفمبـر 2016م للمنطقـة رقـم ()61
�إلـى �شركـة بـي �سـي عمـان فينت�شتـرز ليمتـد
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون النفط والغاز ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/8
وعلــى املر�س ــوم ال�سلطان ــي رق ـ ــم  2007/17ب�إجـ ــازة االتفاقيـ ــة النفطيـ ــة بيـ ــن حكومـ ــة
�سلطنـة عمان  ،و�شركة النفط الربيطانية (بي بي �أموكو �إك�سبلوري�شن �إب�سيلون ليمتد)
للمنطقة رقم (، )61
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/11ب�إجـ ــازة االتفاقي ـ ــة النفطي ــة املعدل ــة بي ـ ــن حكومــة
�سلطنـ ــة عم ــان  ،و�شرك ــة النفط الربيطان ــية (بــي بــي �إك�سبلوري�ش ــن �إب�سيل ــون ليمت ــد)
للمنطقــة رقــم (، )61
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقـم  2017/14ب�إجـازة االتفاقيـة النفطيـة املعدلـة بيـن حكومـة
�سلطنة عمان  ،و�شركة بي بي �إك�سبلوري�شن �إب�سيلون ليمتد  ،و�شركة مكارم جا�س ديفلومبنت
ال ال �سي للمنطقة رقم (، )61
وعلى جمموعة الوثائق التي قامت مبوجبها �شركة مكارم جا�س ديفلومبنت ال ال �سي
بالتن ــازل عـ ــن  %10من حقوقه ــا والتزاماتهــا فـي االتفاقي ـ ــة النفطيـ ــة املعدلـ ــة املوقعـ ــة
بتاريخ  8من نوفمرب 2016م للمنطقة رقم (� )61إلى �شركة بي �سي عمان فينت�شرتز ليمتد
القابلة لذلك التنازل ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
-33-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1273

ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
�إجازة تنازل �شركة مكارم جا�س ديفلومبنت ال ال �سي عن ( )% 10من حقوقها والتزاماتها
ف ــي االتفاقي ــة النفطي ــة املعدلــة املوقعــة بتاريخ  8من نوفمرب 2016م للمنطقة رقم ()61
�إلــى �شركــة بي �سـي عمــان فينت�شتــرز ليمت ــد  ،بحي ــث ت�صب ــح احل�ص ــ�ص النهائيـ ــة لأطــراف
االتفاقية على النحو الآتي :
  %60بي بي �إك�سبلوري�شن �إب�سيلون ليمتد .  %30مكارم جا�س ديفلومبنت ال ال �سي .  %10بي �سي عمان فينت�شرتز ليمتد .املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  10:مــن ربيـع الثانــي �سنـة 1440هـ
املـوافــــق  18 :مــن دي�سمبــــــــــر �سنـة 2018م
قابو�س بن �سعيد
�سـلطـــان عـمــــان
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ديــوان البــالط ال�سلطانـــي
املرا�ســـم ال�سلطانيـــة
�أمـــر منــــح و�ســـام
تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظـم  -حفظـه اللـه ورعــاه -

مبنح و�سام الإ�شادة ال�سلطانية مـن الدرجــة الأولى ملاجد حممد ماجد الفطيم .
وق ــد �صدر �أمر املنــح بتاريــخ  3مـن ربيع الثاين 1440هـ  ،املواف ــق  11مـن دي�سمرب 2018م .
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�أمـــر منــــح و�ســـام
تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظـم  -حفظـه اللـه ورعــاه -

مبنح و�سام النعمان مـن الدرجــة الأولى ل�سعـ ــادة  /يوفولونـ ـ ــج " �سفيــر جمهوريــة ال�صــني
ال�شعبيــة املعتمــد لــدى ال�سلطنــة " وذلك مبنا�سبة انتهاء مهـام عملـه  ،وتقديـرا جلهـوده
الطيبة فـي خدمة العالقات الأخوية التي تربط البلدين ال�صديقني .
وق ــد �صدر �أمر املنــح بتاريــخ  4مـن ربيع الأول 1440هـ  ،املواف ــق  12مـن نوفمرب 2018م .

-38-

قــــــــرارات وزاريــــــــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1273

ديـوان البـالط ال�سلطانـي
قـــرار ديوانــي
رقم 2018/19
ا�ستنادا �إلى قانون املجال�س البلدية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/116
و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون املجال�س البلدية ال�صادرة بالقرار الديواين رقم ، 2012/15
و�إلى القرار الديواين رقم  2016/39بت�سمية �أع�ضاء املجل�س البلدي للفرتة الثانية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل العميد الركن متقاعد عبداللـه بن حممد بن جمعان ال�صيعري ع�ضو املجل�س
البلدي ملحافظة م�سقط  ،ليكون العميد �سعيد بن حمد بن را�شد البلو�شي قائد �شرطة
حمافظة م�سقط بديال عنه .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي  10 :من ربيــع الثاين 1440هـ
املـوافـــــق  18 :من دي�سمبــــــــر 2018م
خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر ديـ ـ ـ ــوان الب ـ ـ ـ ــالط ال�سلطان ـ ـ ـ ـ ــي
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وزارة املاليــــة
قــــرار وزاري
رقــم 2018/231
بتعديل دليل ت�صنيف امليزانية العامة للدولة
(امللحــق رقــم  )1املرفــق بالالئحــة التنفـيذيــة للقانــون املالــي
ا�ستنادا �إلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إلى الالئحة التنفـيذية للقانون املايل ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/118
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادةالأولـــــى
ي�ضاف �إلى البند رقم (" )12ر�سوم �إدارية خمتلفة " من الف�صل رقم (� " )109إيرادات ر�سوم
�إداريـة" مـن البـاب الأول (الإيــرادات) مــن دليــل ت�صنيــف امليزانيــة العامــة للدولــة امللح ــق
رقم ( )1املرفق بالالئحة التنفيذية للقانون املايل امل�شار �إليه  ،مادة جديدة برقم ()10
بعنوان "ر�سوم خدمات تعليمية"  ،وذلك على النحو الآتي :
رقــــم احل�ســــاب
مادة بند ف�صل باب
109 12 10

دليـــــل احل�ســـــــاب

ا�ســـم احل�ساب

يخ�صـ ــ�ص للر�س ــوم الت ــي حت�صلهـ ــا امل�ؤ�س�سـ ــات
ر�سوم
تعليمية التعليمية احلكومية مقابل اخلدمات التعليمية
1
خدمات
التي تقدمها للطلبة الدار�سني فـيها

املــادةالثانيــــة
يلغى كل ما يخالف �أحكام هذا القرار .
املــادةالثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من تاريخ �صدوره .
�صدر فـي 1440 / 4 / 2 :هـ
املوافــــق 2018 / 12 / 9 :م

دروي�ش بن �إ�سماعيل بن علي البلو�شي
الوزي ـ ـ ــر امل�س ـ ـ ـ�ؤول عـ ــن ال�ش ـ ـ ـ ـ�ؤون املالي ـ ـ ــة
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قــرار وزاري
رقــم 2018/232
ب�شــ�أن القيــد فـي �سجــل امل�ستفـيديــن لــدى وزارة املاليـــة
ا�ستنادا �إلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إلى الالئحة التنفـيذية للقانون املايل ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/118
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
فـي تطبيق �أحكام هذا القرار يق�صد بامل�ستفـيد  :كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري يتم التعاقد
معه من قبل �أي وحدة من وحدات اجلهاز الإداري للدولة مقابل مبلغ مايل  ،ويتم حتويل
م�ستحقاته �إلى ح�سابه امل�صرفـي املرتبط برقم امل�ستفـيد املقيد فـي ال�سجل .
كما يق�صد بال�سجل فـي تطبيق �أحكام هذا القرار  :ال�سجل املدرج فـي النظام املايل لدى
وزارة املالية  ،والذي تقيد فـيه �أرقام امل�ستفـيدين .
املــادة الثانيــــة
يكون تقدمي طلب القيد فـي ال�سجل  ،وجتديده  ،وتعديل بياناته  ،وربط رقم امل�ستفـيد
برقم احل�ساب امل�صرفـي عن طريق املوقع الإلكرتوين لوزارة املالية .
املــادة الثالثــــة
حتدد ر�سوم القيد فـي ال�سجل  ،وجتديده  ،وتعديل بياناته  ،وربط رقم امل�ستفـيد برقم
احل�ساب امل�صرفـي  ،وفق الآتي :
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مبلـغ الر�ســم بالريــال العمانــي
م

البيــــان

الدرجتان الدرجة املكاتب العقود
الدرجة الدرجة
الثانية
املمتازة الأولى والثالثة الرابعة اال�ست�شارية اخلا�صة

 1قيد رقم امل�ستفـيد
ملدة (�سنتني) وجتديده
تعديل بيانات
25
2
رقم امل�ستفـيد
 3ربط رقم امل�ستف
امل�صرـيدفـي 100
برقم احل�ساب
50

30

20

15

20

10

15

10

10

10

10

50

50

50

50

20

املــادة الرابعــة
يتم جتديد قيــد رق ــم امل�ستفـيــد مل ــدة مماثلة بناء على طلــب يقدم قبل ( )30ثالثني يوما
على الأقـل من تاريــخ انتهائــه  ،وفـي حال ــة عدم تقدي ــم طلــب التجديد خ ــالل هــذه املــدة
يعد رقم امل�ستفـيد ملغى .
املـادة اخلام�سـة
يجب على كافة امل�ستفيدين القيد فـي ال�سجل  ،كما يلتزم كافة امل�ستفـيدين املقيدين لدى
وزارة املالية قبل تاريخ العمل بهذا القرار  ،ب�إعادة القيد وفقا لأحكامه خالل مدة ال تزيد
على (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ العمل به  ،وفـي حالة عدم القيد بعد م�ضي هذه املدة يعد
رقم امل�ستفـيد ملغى .
املــادة ال�ساد�سـة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ال�سابعـة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من 2019/1/1م .
�صدر فـي 1440 / 4 / 4 :هـ
املوافــــق 2018 / 12 / 12 :م

دروي�ش بن �إ�سماعيل بن علي البلو�شي
الوزي ـ ـ ــر امل�س ـ ـ ـ�ؤول عـ ــن ال�ش ـ ـ ـ ـ�ؤون املالي ـ ـ ــة
-44-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1273

الهيئــة العامــة ل�ســـوق املــــال
قــرار
رقـــم 2018/9
بتعديـــل القـــرار رقـــم 2018/8
ب�إ�صـدار الئحـة �ضوابـط اعتمــاد مراقبــي احل�سابــات
ا�ستنادا �إلى قانون ال�شركات التجارية رقم ، 74/4
و�إلى قانون تنظيم مهنة املحا�سبة واملراجعة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 86/77
و�إلى قانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/80
و�إلى الئحة �ضوابط اعتماد مراقبي احل�سابات ال�صادرة بالقرار رقم ، 2018/8
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادةالأولـــــى
ت�ضاف فقرة ثانية �إلى املادة الأولى من القرار رقم  2018/8امل�شار �إليه  ،ن�صها الآتي :
" وعلى مراقبي احل�سابات املعتمدين من الهيئة العامة ل�سوق املال جتديد اعتمادهم خالل
فرتة ال تتجاوز (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ العمل ب�أحكام هذه الالئحة ".
املــادةالثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادةالثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي  10 :من ربيــع الثاين 1440هـ
املـوافـــــق  18 :من دي�سمبــــــــر 2018م
يحيــى بن �سعيـد بن عبد اللـه اجلابري
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال
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وزارة التجـــارة وال�صناعـــة
�إعـــــــــالن
تعل ــن دائ ــرة امللكي ــة الفكريـ ــة عـن طلب ــات الب ـ ــراءات املقبول ــة  ،وعل ــى ك ــل ذي م�صلحـ ــة
احلق فـي االعت ـ ــرا�ض �أمـ ــام الدائرة خـ ــالل ( )120يوم ــا من تـ ـ ــاريــخ الن�شر وذلــك طبق ــا
للمـ ــادة (  - 5 - 9ج ) وفق ـ ــا لأحكـ ـ ــام قان ــون حقـ ــوق امللكيـ ــة ال�صناعي ـ ــة ال�صـ ــادر باملر�س ـ ــوم
ال�سلطـ ــانــي رقـ ـ ـ ــم  2008/67وامل ـ ـ ـ ــادة ( )31م ـ ــن الئحت ـ ـ ــه التنفـيذي ـ ــة ال�ص ـ ـ ــادرة بالقـ ـ ـ ـ ــرار
ال ـ ـ ـ ـ ــوزاري رق ـ ــم . 2008/105
رمـــوز البيانـــات الببليوجرافـية
البيــان الببليوجرافـي

الرمــــــز

رقـم الطلــب

21

تاريـخ تقديــم الطلــب

22

رقــم الأ�سبقيــة

31

تاريــخ الأ�سبقيــة

32

بلــد الأ�سبقيــة

33

ت�سميــة االختـراع

54

الو�صــف املخت�صـر

57

ا�ســم طالــب البــراءة

71

ا�ســم املختـرع

72

ا�سـم املمنـوح لـه احلـق فـي امللكيـة

73
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-1
(OM/P/2009/000072 )21
)12/4/2009 (22
(873090/60 )31
(5/12/2006 )32
(US )33
()54

م�شتقات  3 2داي هيدرو �إميدازو  2 1كينازولني بها ا�ستبدال مفيدة لعالج ا�ضطرابات
فرط التكاثر اخللوي والأمرا�ض املتعلقة بتولد الأوعية .

( )57يتعلق االخرتاع احلايل مبركبات  3 2داي هيدرو �إميدازو  2 1كينازولني جديدة وتركيبات
�صيدالنية حتتوي على هذه املركبات وا�ستخدام تلك املركبات �أو الرتكيبات لتثبيط انزمي
فو�سفوتيديل اينوزيتول  3كيناز وعالج الأمرا�ض ذات ال�صلة بن�شاط انزمي فو�سفوتيديل
اينوزيتول  3كيناز حتديدا عالج ا�ضطرابات فرط التكاثر اخللوي و�/أو تولد الأوعية كعامل
مبفرده �أو فـي توليفة مع مكونات فعالة �أخرى .
)BAYER Intellectual Property GMBH (71
)CAMPBELL Ann-marie (72
REDMAN Aniko
MICHELS Martin
WOOD Jill
HENTEMANN Martin
BULLION Ann-Marie
SCOTT William
ROWLEY R. Bruce
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-2
)OM/P/2012/000192 (21
)24/9/2012 (22
)1001161 (31
)24/3/2010 (32

)FR (33
)(54

منطقة �إعادة توليد حفاز منق�سمة �إلى مقاطع من �أجل وحدات حفزية لإعادة التوليد .

) (57يتعلق االخرتاع احلايل مبنطقة �إحراق ( )combustion zoneلإعادة توليد
وحدة حفزية لإعادة التوليد امل�ستمرة للحفاز ( )catalystيكون ملنطقة الإحراق
( )combustion zoneاملذكورة �شكل حلقي وتق�سم �إلى مرحلتي �إحراق على الأقل
يق�سم كل مرحلة �إحراق �إلى عدد ( )Nمن القطاعات ال�شعاعية ()radial sectors
التي تكون مت�ساوية �أ�سا�سا  .يتدفق احلفاز ( )catalystحتت ت�أثري اجلاذبية من قطاع
( )sectorملرحلة الإحراق الأولى �إلى قطاع ( )sectorواقع فـي الرتتيب الر�أ�سي
ملرحلة الإحراق الثانية عن طريق �سيقان تقطري  ،وتكون حركة غاز الإحراق بحيث مير
غاز الإحراق على التوايل خالل كل القطاعات من مرحلة الإحراق الأولى ب�أي ترتيب ثم
خالل كل قطاعات مرحلة الإحراق الثانية ب�أي ترتيب .
)IFP ENERGIES NOUVELLES (71
)SANCHEZ Eric (72
FISCHER Beatrice
BAZER-BACHI Frederic
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)OM/P/2013/000104 (21

)13/5/2013 (22
)PCT/US/2010/056683 (31
)15/11/2010 (32

)US (33
)(54

وحدة ت�شغيل من �أجل �أداة تعمل بالطاقة .

)(57

يتعلق االخرتاع بوحدة ت�شغيل من �أجل �أداة م�شغلة بالطاقة من �أجل توليد قوة
ال�شد ال�سابق للربغي مع وحدة م�ضخة ووحدة �صمام مرتبة على وحدة امل�ضخة
مع �صمام �ضغط مقيد لل�ضغط ووحدة حتكم لتفعيل وحدة امل�ضخة  .من �أجل
تقدمي وحدة ت�شغيل تزيل خطورة ال�ضبط اخلاطئ ملعايري ال�ضبط املزود  ،وحدة
املعاجلة وحدة خرج ووحدة التقاط بيانات مت�صلة و�/أو متكاملة تكون مزودة
مع وحـدة املعاجلـة حيـث �إن وحـدة املعاجلـة م�صممة من �أجل خرج القيمة املراد
�ضبطها على �صمام ال�ضغط بناء على معايري ات�صال الربغي املحددة بوا�سطة
وحدة التقاط البيانات .

)Hytorc Division UNEX Corporation (71
)JUNKERS John K (72
WERNER Stefan
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)OM/P/2015/000049 (21
)24/2/2015 (22
)693.707 /61 (31
)27/8/2012 (32
)US (33
)(54

نظام تربيد غاز ت�صنيع متعدد املراحل ذو طبقة مميعة دائرة .

)(57

يتم الك�شف عن طريقة وجهاز لتربيد تيارات من الغاز ال�ساخن فـي مدى درجة
حرارة يرتاوح من (800م) �إلى (1600م) با�ستخدام مربدات متعددة املراحل ذات
طبقة مائعة دائرة ( .)CFBويتعلق االخرتاع بتربيد غاز الت�صنيع ال�ساخن من
�أجهزة لتغويز الفحم والذي يقوم فيها غاز الت�صنيع ال�ساخن بتعليق املواد التي
تعــمل على تلويـث حت وت آ�كـل �أ�سطـح انتقـال احلرارة عند تالم�سها مع املربدات
التقليدية  .ويتم تربيد غاز الت�صنيع ال�ساخن عن طريق ا�ستخراج احلرارة ونقلها
ب�صورة غري مبا�شرة �إلى �أ�سطح انتقال احلرارة من خالل تدوير اجل�سيمات
ال�صلبة اخلاملة فـي مربدات غاز الت�صنيع (. )CFB

)SOUTHERN COMPANY (71
)GUAN Xiaofeng (72
VIMALCHAND Pannalal
LIU Guohai
PENG Wanwang
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-5
)OM/P/2015/000094 (21
)8/4/2015 (22
)61/716.029 (31
)19/10/2012 (32
)US (33
)(54

و�سيلة حقن تلقائي ذات جتميعة �إطالق .

)(57

يتعـلق االخرتاع احلايل بو�سيلـة حقن تلقائي ذات جتميعــة إ�طــالق  .وتت�ضمـن
جتميعـة ا إلطـالق زرا ( )25و�سنـا واحـدا ( )160ميتــد من عن�صـر مائـل للو�سيلـة
اجتاه الزر  .ويحدد �سطح تع�شيق الزر ( )167لل�سن و�سطح داعم للو�سيلة وفتحة
ممتدة قطريا حيث يتالءم فيها عن�صر ت�شغيل ( )52الزر لوجه متجه للخارج
ب�شكل قطري لعن�صر الت�شغيل الذي يدعمه ال�سطح الداعم  .ولإطالق العن�صر
املائل عند ال�ضغط على الزر لتحويل عن�صر الت�شغيل جلعل �سطح �سقاطة ال�سن
ينف�صل عن �سطح �سقاطة الو�سيلة  ،يتم احلد من حركة عن�صر الت�شغيل فـي اجتاه
بعيد عن ال�سن عن طريق الوجه املتجه للخارج ب�شكل قطري لعن�صر ال�سقاطة
املرتكز على ال�سطح الداعم .

)Eli Lilly & Company (71
)Jennifer Ellen DAVIS-WILSON (72
Bradley SIMPSON
James R. YURCHENCO
Jesse Arnold FOURT
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)OM/P/2015/000319 (21
)1/12/2015 (22
)2013/128433 (31
)19/6/2013 (32
)JP (33
)(54

تركيبة م�شتتة لل�سائل للجب�س .

)(57

يتعلق االخرتاع احلايل برتكيبة م�شتتة لل�سائل للجب�س حتتوي على (�أ) بوليمر
م�شرتك حم�ض بويل كربوك�سيلي حمدد  ،مركب حمدد يحتوي على النيرتوجني
مثل �ألكيل �أمني حمدد واملاء وله رقم هيدروجيني يبلغ (� ) 7.0أو �أكرث و ()13.0
�أو �أقل فـي (ْ 20م) .

)Yoshino Gypsum Co Ltd (71
)Toshimasa HAMAI (72
Yusuke YOSHINAMI
Kenichi SUZUKI
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)OM/P/2016/000074 (21
)13/3/2016 (22
)026170 /14 - 2827459 (31
)13/9/2013 - 17/9/2013 (32

)US - CA (33
)(54

�أنظمة و�أجهزة لف�صل موائع حفرة بئر ومواد �صلبة بحفرة بئر �أثناء الإنتاج .

)(57

يتعلق االخرتاع احلايل بتوفري �أجهزة و�أنظمة ذات �صلة لتفعيل �إنتاج النفط
من خزان  .يتم توفري و�سيلة ف�صل ويتم ت�صميمها للحد من امل�شكالت التي تتم
جمابهتها من تراكم احلطام ال�صلب فـي حفرة البئر  .يتم �أي�ضا توفري نظام ،
يت�ضمن و�سيلة الف�صل ويتم و�ضعه فـي حفرة البئر  .ويتم �أي�ضا توفري م�ضخة
ويتم و�ضعها فـي ات�صال عن طريق مائع مع  ،وبعد و�سيلة الف�صل ال�ستقبال موائع
اخلزان التي مت ف�صل املواد الغازية وال�صلبة منها بوا�سطة و�سيلة الف�صل .

)PRODUCTION PLUS ENERGY SERVICES INC (71
)SAPONJA Jeffrey Charles (72
HARI Robbie Singh
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)OM/P/2016/000179 (21
)12/6/2016 (22
)1322464 . 7 (31
)18/12/2013 (32

)GB (33
)(54

طريقة لتح�ضري مادة ما�صة .

)(57

يتعلق االخرتاع احلايل بو�صــف طريقــة لتح�ضيــر مــادة ما�صـة ت�شتمـ ــل علــى
اخلطوات التالية  )1( :خلط مادة تدعيم ج�سيمية خاملة وواحدة �أو �أكرث من
املواد الرابطة معا لت�شكيل خليط تدعيم  )2( ،ت�شكيل خليط التدعيم بوا�سطة
التحبيب فـي و�سيلة حتبيب لت�شكيل تكتالت  )3( ،تغليف التكتالت مب�سحوق
من خليط تغليف ي�شتمل على كربيتيد نحا�س ج�سيمي وواحدة �أو �أكرث من املواد
الرابطة لت�شكيل ناجت تكتل مغلف  ،و( )4جتفيف ناجت التكتل املغلف لت�شكيل مادة
ما�صة جافة .

)JOHNSON MATTHEY PUBLIC LIMITED COMPANY (71

)EVANS, Matthew James (72
LUNN, Matthew David Gwydion
PARTRIDGE, Martin Graham
YOUNG, Christopher John
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)OM/P/2016/000250 (21
)9/1/2014 (22
)61/948118 (31
)5/3/2014 (32

)US (33

)(54

)(57

�أنظمة وطرق لف�صل حم�سن لكربيتيد الهيدروجني والأمونيـا فـي و�سيلــة لنــزع
كربيتيد الهيدروجني .
يتعلق االخرتاع احلايل ب�أنظمة وطرق لف�صل حم�سن لكل من  H2Sو NH3فـي
و�سيلة لنزع  H2Sبا�ستخدام ثاين �أك�سيد الكربون و� /أو غاز خامل .

)BECHTEL HYDROCARBON TECHNOLOGY SOLUTIONS INC (71
)TAYLOR Martin (72
KIMTANTAS Charles
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)OM/P/2016/000266 (21
)18/9/2016 (22
)14 215 114 (31
)17/3/2014 (32

)US (33
)(54

من�ش�أة غاز طبيعي م�سال ت�ستخدم نظام مادة مربدة خمتلطة مثلى .

)(57

يتعلق االخرتاع احلايل بعمليات و�أنظمة لإنتاج الغاز الطبيعي امل�سال ()LNG
مبادة مربدة خمتلطة �أحادية وبتوفري دورة تربيد ذات حلقة مغلقة  .تت�ضمن
من�ش�آت الغاز الطبيعي امل�سال امل�صممة وفقا لنماذج االخرتاع احلايل  ,دورات
تربيد مثلى لإعطاء فعالية متزايدة وقدرة ت�شغيل معززة مع احلد الأدنى من
املعدات �أو النفقات الإ�ضافية .

)BLACK & VEATCH CORPORATION (71

)MANNING Jason M (72
HABERBERGER Kyle M
HOFFART Shawn D
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)OM/P/2016/000295 (21
)5/10/2016 (22
)PCT/US 2014/035905 (31
)29/4/2014 (32

)US (33
)(54

نظام قدرة مناعية لعطل �أر�ضي مل�ست�شعرات �أ�سفل البئر .

)(57

يتم تو�صيل بيانات و قدرة مناعية للعطل الأر�ضي مل�ست�شعرات �أ�سفل البئر مبحرك
�أ�سفل البــئر عرب كبل قــدرة ثالثي ا ألطــوار  .يتم تو�صيل وحدة منطيـة لبيانــات
م�ست�شعر وم�صدر �إمداد بقدرة تيار متناوب باثنني فقط من الأطــوار الثالثــة
لتوفري �إ�شارات قدرة وبيانات �إلى امل�ست�شعرات � .أثناء عملية الت�شغيل الطبيعية ،
يت ــم �إر�س ــال �إ�ش ــارات القــدرة والبيانات عرب واحد فقط من الطورين املت�صلني .
فـي حالة الك�شف عن عطل �أر�ضي على الطور غري املت�صل الثالث  ،ي�ستمر �إر�سال
�إ�شارات قدرة التيار والبيانات عرب الطور املت�صل  .عند الك�شف عن عطل �أر�ضي
على �أحد الطورين املت�صلني  ،تعزل وحدة العزل النمطية الطور امل�ؤر�ض وتتحول
�إلى الطور املت�صل غري امل�ؤر�ض ملوا�صلة �إر�سال �إ�شارات القدرة والبيانات  .فـي حالة
ت�أري�ض اثنني من الأطوار  ،يتم �إغالق املحرك  ،ومع ذلك  ،ميكن اال�ستمرار فـي
�إر�سال �إ�شارات القدرة و البيانات عرب طور مت�صل غري م�ؤر�ض فتح احلاويات .

)HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC (71
)GUPTA, Sudhir Kumar (72
PHANG, Patrick
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�إعـــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا لأحكام املـادة ( )4/24من قانون حقوق امللكية ال�صناعية
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم � ، 2008/67أنه مت جتديد مدة حماية النماذج ال�صناعية
امل�سجلة املذكورة باجلدول املرفــق ملـ ــدة (  ) 5خم ــ�س �سنـ ــوات �أخرى :
م رقم النموذج ال�صناعي

ا�ســــم ال�شركــــــة

تاريخ الت�سجيل

1

OM/ID/2013/00010

جمال بن مرهون بن �سامل الكيومي 2013/12/16

2

OM/ID/2014/00003

2014/1/28

�سوين انرتتينمنت كمبيوتر انك
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(1273) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

¿Ó````````YEG
ΩÉµMC’ É≤ah ádƒÑ≤ŸG ájQÉéàdG äÉeÓ©dG π«é°ùJ äÉÑ∏W øY ájôµØdG á«µ∏ŸG IôFGO ø∏©J
QOÉ°üdG á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hód ájQÉéàdG äÉeÓ©dG (ΩÉ¶f) ¿ƒfÉb
. 2017/33 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸÉH
100215 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. ‹B’G Ö°SÉ◊G áfÉ«°Uh ≥FÉKƒdG áYÉÑWh ï°ùædG , á«Ñàµe äÉeóN
á«°UƒJ - IQÉéà∏d √O’hCGh ÊGôª©dG ¬`∏dGóÑY øH ¢ù«ªN øH óªM ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉë°U áj’h 311 : Ü.Q 448 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/1/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

100216 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. á«Ñàµe äÉeóN
á«°UƒJ - IQÉéà∏d √O’hCGh ÊGôª©dG ¬`∏dGóÑY øH ¢ù«ªN øH óªM ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉë°U áj’h , 311 : Ü.Q 448 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/1/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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101085 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dG ™«H
IQÉéà∏d ‹óÑ©dG ºã«g ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/3/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

105900 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ‹õæŸG çÉKC’G IQÉŒ
á«bGôdG ¢SQGO ™FGhQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/11/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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106852 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. ¢ü°üîàe »ÑW õcôe
»Ñ£dG á«µ∏ŸG ájÉæ©dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/12/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

109400 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ≈¡≤eh º©£e
Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d »bGôdG QÉë°U ¢†Ñf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/4/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1273) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112395 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. QÉîÑdÉH É¡«ch ¢ùHÓŸG π«°ùZ
á«æeÉ°†J - ¢†«HC’G ¢TÉª≤dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 74 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/8/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

113329 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. »°SÉ°SCG πµ°ûH äÉHhô°ûŸG Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG
Ω.Ω.¢T »ÑgòdG íª≤dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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113768 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ≈¡≤e
IQÉéà∏d »Ñ©µdG ¬Ñ«°ûdG ó«ÑY óªfi : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ¢UÉæ°T áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

114048 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ≈¡≤eh º©£e
Ω.Ω.¢T áLRÉ£dG ä’ƒcCÉª∏d QGƒfCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 1361 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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114232 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
IQÉéà∏d áMhódG ÜƒæL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , Qƒ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

116101 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
. √É«ŸG ™jRƒJh √É«ŸG á«≤æJ
á∏eÉµàŸG QÉªãà°SÓd …OÉÑdG ôªY á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ºë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1273) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

116751 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. ≥FÉ°S ¿hóH äGQÉ«°ùdG ÒLCÉJ ÖJÉµeh ôØ°ùdG ä’Éch
Ω.Ω.¢T äÉjôØ°ùdG ⁄ÉY : 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

118151 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äGOGôH
á«æWƒdG AÉcôH ÜhQO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , πîf áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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118188 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. äGQÉ≤©dG
Ω.Ω.¢T äGQÉ≤©∏d ≈°ù«©dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 608 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118694 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. á°Sóæ¡dGh äGQÉ°ûà°S’G
á≤∏£ŸG ±GógC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 1666 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1273) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

118737 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. º©£e
IQÉéà∏d ÊÉbƒ◊G ¬`∏dGóÑY ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 611 : Ü.Q 900 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118901 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. QƒæJ õÑflh º©£eh ≈¡≤e
ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á«°Sóæ¡dG á°ùª∏dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ¢UÉæ°T áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-70-

(1273) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

119296 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ≤e
Ω.Ω.¢T Iõ«ªàŸG ¿Éch : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 1423 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120207 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ºYÉ£ŸGh »gÉ≤ŸG
Ω.Ω.¢T AGô°†ÿG ádÓ°U ≥FGóM ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-71-

(1273) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

120622 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
. á«FÉ°ùædG äÉjÉÑ©dG áWÉ«Nh π«°üØJ
IQÉéà∏d áeÉîØdG ¢VQCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , Qƒ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120730 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ä’Échh äÉ°ù°SDƒe
áaÉë°üdGh ô°ûædGh ¿ÓYE’Gh ájÉYó∏d ™HGôdG ó©ÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 182 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-72-

(1273) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

120804 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. §ØædG ∫ƒ≤Mh øjó©àdG äGó©eh ä’BGh äGhOCG ÒLCÉJ
Ω.Ω.¢T §°ShC’G ¥ô°ûdG RÎµfƒc ∂jƒc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 2445 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120814 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ≈¡≤e
äÉeóÿGh ∫ÉªYCÓd èjQC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 1336 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-73-

(1273) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

120819 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a
. …ÒN πªY
ºbódÉH á°UÉÿG ájOÉ°üàb’G á≤£æŸG áÄ«g : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 103 : Ü.Q 25 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120879 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
. ôjƒ°üJ πfi
Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d »MÓØdG ô°UÉf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 2840 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-74-

(1273) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

121252 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äÉ«fhÎµdE’G ™«H
IQÉéà∏d á∏eÉµàŸG ájQòŸG ´QGõe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 320 : Ü.Q 309 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121374 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. äGQÉ«°ùdG ÒLCÉJ
IQÉéà∏d âHÉãdG ™HÉ£dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-75-

(1273) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

121422 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. π°ù©dG , …É°ûdG , RQC’G , ôµ°ùdG , πHGƒàdGh äGQÉ¡ÑdG áÄÑ©J
IQÉéà∏d á«ŸÉ©dG óaGhôdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 423 : Ü.Q 44 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121552 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. äGQÉ«°ùdG ÒLCÉJ
IQÉéà∏d á«æWƒdG á°†¡ædG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 78 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-76-

(1273) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

121966 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. á°ü°üîàŸG á«Ñ£dG äGOÉ«©dG
áãjó◊G …ó«ZódG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 1621 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121979 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. Ωƒ«æŸC’G á°TQh
IQÉéà∏d ∞jôÿG ¢VQCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-77-

(1273) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

122060 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. ≠jôØàdGh øë°ûdG
Ω.Ω.¢T IQÉéàdGh á«à°ùLƒ∏dG äÉeóÿGh øë°û∏d ódQhh ¢ùfGôJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 749 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122096 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ÉjGó¡dGh QƒgõdG ™«H
Ω.Ω.¢T OhQƒdG áHGƒH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 742 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-78-

(1273) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

122251 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«FGòZ OGƒe ôjó°üJh OGÒà°SG
Ω.Ω.¢T á«æWƒdG ¢Só°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe 111 : Ü.Q 1715 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122268 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. äÉÑcôŸG ™«ª∏Jh ∞«¶æJ
Ω.Ω.¢T äGQÉ«°ùdG äÉeóÿ »∏«∏ÿG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 1869 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-79-

(1273) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

122341 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ôFÉà°ùdG π«°üØJh ¢übh çÉKC’G ó«éæJ
Ω.Ω.¢T äÉeóÿGh IQÉéà∏d ¬µjô°Th ÊGhÈdG ódÉN øHG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , á«bô°ûdG ∫Éª°T á¶aÉfi , AGôHEG 419 : Ü.Q 4 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122346 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. äGQÉ¡ÑdG í∏e
á«FGò¨dG äÉYÉæ°ü∏d áæjóŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 319 : Ü.Q 791 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-80-

(1273) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

122517 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«FÉHô¡µdGh á«ë°üdG äGhOC’Gh AÉæÑdG OGƒe ™«H
á«æeÉ°†J - …È©dG ™«HQ øH ô°UÉf AÉæHCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122518 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. »gÉ≤ŸG
á∏eÉ°ûdG ∫Éª°ûdG ÉØ°U ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-81-

(1273) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

122520 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ºYÉ£ŸG
Ω ´ Ω ¢T äÉeóÿGh »°SGôª∏d ájôëÑdG á¡LGƒdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 100 : Ü.Q 940 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122625 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. AÉ°ùæ∏d π«ªéàdG ´GƒfCGh ô©°ûdG ∞«`Ø°üJ
IQÉéà∏d Ö«°ùdG ÖFÉéY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 122 : Ü.Q 2239 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-82-

(1273) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

122630 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 31 áÄØdG »`a
. øLGhódG á«HôJ
ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d Oƒ°SC’G πÑ÷G Qƒî°U : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 120 : Ü.Q 185 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122665 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
á`` WÉ«Nh π`` «°üØJ , á`` «°VÉjôdG ¢ùHÓŸGh äGhOCÓd á``°ü°üîàŸG ô``LÉàŸG »`a á`` FõéàdÉH ™«ÑdG
. á«°VÉjôdG ¢ùHÓŸG
Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á«dhódG IQóŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH , á«dÉª°ûdG IÈ¨dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-83-

(1273) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

122674 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. õHÉîŸGh äÉæé©ŸGh äÉjƒ∏◊G ™«H
IQÉéà∏d IôHÉ©dG AÉª«g : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , AÉª«g áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122719 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. »gÉ≤ŸG
IóëàŸG ¢†«HC’G êÉàdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 100 : Ü.Q 232 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-84-

(1273) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

122809 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. »°SÉ°SCG πµ°ûH äÉHhô°ûe Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸGh »°SÉ°SCG πµ°ûH ΩÉ©£dG äÉÑLh Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG
Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d IóëàŸG ´Gõgh óªMCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 312 : Ü.Q 9 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122830 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ≈¡≤e
á«dhódG ø°ùfi øH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-85-

(1273) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

122882 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
. á«fó©e √É«e áÄÑ©J
Ω.Ω.¢T ÜÉ«WCG õÑfl : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 320 : Ü.Q 638 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122884 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. äÓØMh ºF’h ïÑ£e , ≈¡≤e , º©£e
IQÉéà∏d »bGôdG ∫õæŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 1279 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-86-

(1273) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

122944 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. É¡JÉeõ∏à°ùeh äÉ«dÉªµdGh á«FGò¨dG OGƒŸG ™«H
IQÉéà∏d ∂«HO ñƒª°T ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 421 : Ü.Q 421 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122981 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. ájôëH äÉeóN
Ω ´ Ω ¢T äÉeóÿGh »°SGôª∏d ájôëÑdG á¡LGƒdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 100 : Ü.Q 940 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-87-

(1273) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

123025 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
. QƒîÑdGh
IQÉéà∏d Iõ«ªàŸG áæjóŸG AGƒ°VCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ºë°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123035 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ºYÉ£e
á«∏Ñ≤à°ùŸG §≤°ùe ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-88-

(1273) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

123043 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ΩÉÿG OGƒe ™«H , ∞≤°SC’G QƒµjO äÉéàæe
Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d π«Ñf óªfi : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 1759 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123060 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. º`` ` ` ` ` `©£eh ≈`` ` ` ¡≤e
IQÉéà∏d á«LPƒªædG áæWÉÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , á©æ°üŸG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-89-

(1273) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

123099 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG ™«H
Ω.Ω.¢T á«bGôdG ∫ÉªYCÓd »“É◊G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123107 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ïHÉ£ŸGh ºYÉ£ŸGh ¥OÉæØdG äGó©e ™«H
á«°UƒJ - IóFGôdG IÉ«◊G OhQh ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 741 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-90-

(1273) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

123181 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ïHÉ£ŸG äÉeõ∏à°ùe ™«H
á∏eÉ°ûdG ΩÉ°SôdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123182 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ≈¡≤e
á∏eÉ°ûdG ΩÉ°SôdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-91-

(1273) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

123184 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ¥óæa
Ω.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh IQÉéà∏d êÉWôb : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 1993 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123249 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. »∏NGódG º«ª°üàdG ∫ÉªYCG ò«`ØæJ
IQÉéà∏d áãjó◊G äƒfi IQO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 280 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-92-

(1273) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

123262 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ájõcôŸG ¥Gƒ°SC’G
IQÉéà∏d ô≤©dG áMhO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123283 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ≈¡≤e
IQÉéà∏d …ó«Ñ©dG …Dƒd : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 104 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-93-

(1273) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

123327 : 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
áæjóŸG ºYGƒf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123351 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ºYÉ£ŸG
áMÉ«°ù∏d ¿ÉØjQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-94-

(1273) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

123386 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äÉLƒ°ùæŸGh á°ûªbC’G IQÉŒ
»`aÉ°UƒÑdG ó«©°S øH óªMCG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , á©æ°üŸG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123564 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ìGôaC’G äÉeõ∏à°ùŸ á°ü°üîŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
IQÉéà∏d …ôª©ŸG ÚŸÉ°S øH »∏Y ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 100 : Ü.Q 700 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-95-

(1273) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

123567 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. áJ’ƒcƒ°ûdGh ÉjGó¡dGh OhQƒdG ™«H
IQÉéà∏d QÉëÑdG áYhQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 100 : Ü.Q 2440 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123747 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. AÉ°ùæ∏d π«ªéàdG ´GƒfCGh ô©°ûdG ∞«`Ø°üJ
IQÉéà∏d »ª°TÉ¡dG ¬`∏dGóÑY AÉª°SCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 823 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-96-

(1273) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

123811 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ÉjGó¡dGh äÉ«°†Ø∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
áãjó◊G áæjóŸG áHGƒH ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123736 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 33 áÄØdG »`a
. äGÒµ«d , ò«Ñf , ÉcOƒa , Ó«µ«J , ΩQ , á«MhQ äÉHhô°ûe , (IÒÑdG GóY) á«dƒëc äÉHhô°ûe
»L ¬jG ∫Éfƒ«°TÉfÎfG ¢ùJÒÑ°S ¿hôJÉH : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Gô°ùjƒ°S , ¿RhÉ¡aÉ°T 8200 , 11 »°SGÎ°ùjGƒc : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
IQÉéà∏d OÉfõdG : π````````«cƒdG º```````````°SG
§≤°ùe , ÅWÉ°ûdG IôgƒL 134 : Ü.Q 173 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
-97-

(1273) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

102429 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
≥«bódG , ƒZÉ°ùdGh Écƒ«HÉàdG , RQC’G , á«YÉæ£°U’G Iƒ¡≤dGh ôµ°ùdGh hÉcÉµdGh …É°ûdGh Iƒ¡≤dG
, áé∏ãŸG äÉjƒ∏◊G , äÉjƒ∏◊Gh ôFÉ£ØdGh õ`ÑÿG , ÜƒÑ◊G øe áYƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸGh
äÉ°ü∏°üdGh πÿG , ∫OôÿG , í∏ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿG , Oƒ°SC’G π°ù©dGh πëædG π°ùY
. πcCÓd á◊É°U äÉé∏ãe , (Ëôc ¢ùjBG ) áXƒH , è∏ãdG , äGQÉ¡ÑdG , (πHGƒàdG)
IQÉéà∏d ájOƒ©°ùdG ºeP ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 11421 ¢VÉjôdG 808 : Ü.¢U , êôÿG áæjóe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/5/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
121609 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 28 áÄØdG »`a
, äÉ«°üî°ûdG ÜÉ©dCG , »LÉMCG , πªîŸG øe áYƒæ°üe ÜÉ©dCG , ¥QƒdG ÜÉ©dCG , á«Mƒd ÜÉ©dCG
äGôJƒµ°S , Ö©∏d ∫hGóàdG äÉbÉ£H , äÉ«°üî°ûdG ÜÉ©dC’ ¢ùHÓe , äÉ«°üî°ûdG äÉYƒª›
. ( ÜÉ©dCG) (πLôdÉH ™aóJ äÉLGQO)
∂fEG , âæªæ«JÎfEG ¬jEG »L ΩEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
äÉj’ƒdG , 91406 É«fQƒØ«dÉc , ¢ùjÉf ¿Éa , OQÉØ«dƒH ƒµ°ShQ 16380 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG
2018/8/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : π````````«cƒdG º```````````°SG
136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
-98-

(1273) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

121610 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 28 áÄØdG »`a
, äÉ«°üî°ûdG ÜÉ©dCG , »LÉMCG , πªîŸG øe áYƒæ°üe ÜÉ©dCG , ¥QƒdG ÜÉ©dCG , á«Mƒd ÜÉ©dCG
äGôJƒµ°S , Ö©∏d ∫hGóàdG äÉbÉ£H , äÉ«°üî°ûdG ÜÉ©dC’ ¢ùHÓe , äÉ«°üî°ûdG äÉYƒª›
. (ÜÉ©dCG) (πLôdÉH ™aóJ äÉLGQO)
∂fEG , âæªæ«JÎfEG ¬jEG »L ΩEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
äÉj’ƒdG , 91406 É«fQƒØ«dÉc , ¢ùjÉf ¿Éa , OQÉØ«dƒH ƒµ°ShQ 16380 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG
2018/8/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : π````````«cƒdG º```````````°SG
136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
121611 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a
, äÓ£©dG äÉbÉ£H , º«∏©àdG ΩÓbCG , ójóëàdG ΩÓbCG , OÉÑd ΩÓbCG , øjƒ∏J ΩÓbCG , ∫ÉØWCÓd Öàc
™``«bƒàdG ô`` JÉaO , (…õ`` àfÉa) ∫É`` «ÿGh ÜÉ``©dC’Gh AÉ``jRC’G äÓ``› , äÓ``› , È``M ΩÓ``bCG
Öàc , ™«ªéà∏d á∏HÉb ∫hGóJ äÉbÉ£H , ËhÉ≤J , á«dõg Öàc , áZQÉa äÓ› , »°üî°ûdG
, IƒYódG äÉbÉ£H , ÉjGó¡dG ¢SÉ«cCG , ÉjGó¡dG ∞«∏¨J ¥Qh , äÉ«eƒj ôJÉaO , ∫ÉØWCÓd á£°ûfCG
¢SÉ«cCG , äÉjGhQ , äGôµØe , ôJÉaO , á«bQh πjOÉæe , äÓ› , áÄæ¡J äÉbÉ£H , IQƒ°üe äÉjGhQ
¥QƒdG øe á«£ZCG , äÓØë∏d ¥QƒdG øe äÉ©Ñb , äÓØë∏d ¥QƒdG øe áæjR , á«bQh AGòZ
™æ°üd π«°üØJ êPÉ‰ , äÉbÉ°ü∏dG ô``JÉaO , á``«°SÉWôb , Iô``«Ñc äÉ``fÓYEG , ß``aÉfi , ó``FGƒª∏d
ø`` jõîJ ≥`` jOÉæ°U , (á«``°SÉWôb) äÉ``bÉ°üd , ¢UÉ°UQ ΩÓbCG Ö∏Y , ¢UÉ°UQ ΩÓbCG , ¢ùHÓŸG
. áHÉàµdG äGhOCG , iƒ≤ŸG ¥QƒdG øe áYƒæ°üe
∂fEG , âæªæ«JÎfEG ¬jEG »L ΩEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
äÉj’ƒdG , 91406 É«fQƒØ«dÉc , ¢ùjÉf ¿Éa , OQÉØ«dƒH ƒµ°ShQ 16380 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG
2018/8/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : π````````«cƒdG º```````````°SG
136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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121612 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a
, äÓ£©dG äÉbÉ£H , º«∏©àdG ΩÓbCG , ójóëàdG ΩÓbCG , OÉÑd ΩÓbCG , øjƒ∏J ΩÓbCG , ∫ÉØWCÓd Öàc
™``«bƒàdG ô`` JÉaO , (…õ`` àfÉa) ∫É«`` ÿGh ÜÉ`©dC’Gh AÉjRC’G äÓ› , äÓ``› , ô`` ÑM ΩÓ`` bCG
Öàc , ™«ªéà∏d á∏HÉb ∫hGóJ äÉbÉ£H , ËhÉ≤J , á«dõg Öàc , áZQÉa äÓ``› , »``°üî°ûdG
, IƒYódG äÉbÉ£H , ÉjGó¡dG ¢SÉ«cCG , ÉjGó¡dG ∞«∏¨J ¥Qh , äÉ«eƒj ôJÉaO , ∫ÉØWCÓd á£°ûfCG
¢SÉ«cCG , äÉjGhQ , äGôµØe , ôJÉaO , á«bQh πjOÉæe , äÓ› , áÄæ¡J äÉbÉ£H , IQƒ°üe äÉjGhQ
¥QƒdG øe á«£ZCG , äÓØë∏d ¥QƒdG øe äÉ©Ñb , äÓØë∏d ¥QƒdG øe áæjR , á«bQh AGòZ
™æ°üd π«°üØJ êPÉ‰ , äÉbÉ°ü∏dG ôJÉaO , á«°SÉWôb , IÒÑc äÉfÓYEG , ßaÉfi , óFGƒª∏d
øjõîJ ≥jOÉæ°U , (á«°SÉWôb) äÉbÉ°üd , ¢UÉ°UQ ΩÓbCG Ö∏Y , ¢UÉ°UQ ΩÓbCG , ¢ùHÓŸG
. áHÉàµdG äGhOCG , iƒ≤ŸG ¥QƒdG øe áYƒæ°üe
∂fEG , âæªæ«JÎfEG ¬jEG »L ΩEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
äÉj’ƒdG , 91406 É«fQƒØ«dÉc , ¢ùjÉf ¿Éa , OQÉØ«dƒH ƒµ°ShQ 16380 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG
2018/8/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : π````````«cƒdG º```````````°SG
136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
120841 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
á`` «FGò¨dG äÓª`` µŸG , ä’ƒ`` °ùÑch ÜƒÑM πµ°T ≈∏Y á«FGò¨dG äÓªµŸG , á«FGò¨dG äÓªµŸG
äGô`` °†ëà°ùeh äÉ``æ«eÉà«`a , IOó``©àe äÉ``æ«eÉà«`a , á``«FGòZ ™£bh äÉHhô°ûe πµ°T ≈∏Y
äÉÑLƒdG πFGóH , á«fó©e á«FGòZ äÓªµeh äÉæ«eÉà«`a , á«fó©e äÓªµe , äÉæ«eÉà«`ØdG
¥ƒë°ùe , áLhõ‡ á«FGòZ äÉHhô°ûeh ÚJhÈdG ¥ƒë°ùe , áLhõªŸG á«FGò¨dG äÉHhô°ûŸGh
äÉÑLƒdG äÓªµe ™£b , á«FGòZ äÓªµe , πFÉ°S Ühô°ûe πµ°T ≈∏Y ájòZCG , ÚJhÈdG
¥ƒë°ùe πµ°T ≈∏Y ájòZCG , ¥ƒë°ùe πµ°T ≈∏Y äÉÑLƒdG πFGóH , ábÉ£dG õjõ©àd á«FGò¨dG
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äÉfƒµeh áLhõªŸG á«FGò¨dG äÓªµŸG äÉHhô°ûe , áLhõªŸG á«FGò¨dG äÓªµŸG äÉHhô°ûeh
≈∏Y áªFÉb ájòZCG , IõgÉ÷Gh ¥ƒë°ùe πµ°T ≈∏Y »àdG äÉHhô°ûŸG øe ójó©∏d á«FGòZ
, á«°VÉjQ äÉHhô°ûe , IõgÉ÷G ábÉ£dG äÉHhô°ûeh ájòZCG , ÜƒÑ◊G ájòZCG , ÚJhÈdG
. äÉHhô°ûŸG Ò°†ëàd ≥«MÉ°ùe , ájƒ≤e á«FGòZ äÉHhô°ûe , á«°VÉjôdG äÉÑjQóàdG äÉHhô°ûe
óàª«d(óædôjBG) õ∏æ«°ûjôJƒ«f É«ÑfÓZ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóf’ôjEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
óf’ôjEG , »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
122263 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
( ø`` °Tƒd ) ä’ƒ`` `°ùZ , π«``ªŒ äGô°†ëà°ùe , π«ªŒ º≤WCG
ó«©Œ äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d äÉfƒ∏e , ô©°û∏d ÆÉÑ°UCG , ô©°û∏d
äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d º©æe , ô``©°û∏d (…Gô`` Ñ°S) PGPQ , ô©°ûdG ó«©Œ äGô°†ëà°ùe , ô©°ûdG
. ô©°ûdG Ëƒ≤J
…OhÉ°SÉJ QƒÑÑ°ùµjG …GhÉ°SÉJ ƒÑÁG hÉ°ù«ÑjÎjO ¢ùàcOhôH âjƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
Ω.Ω.P.¢T »H »H …G - ¬jG …O »J ∫Gƒ°SÉµ«à°ù«eƒc
á«∏jRGôH : á`````````````````````````«°ùæ÷G
hÉ°S 03323 - 040 ƒ`` «°S hO …É``e …OGó«°S , 556 GƒÑ°ù«d ƒ¡∏jƒc GhQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
πjRGÈdG , ƒdhÉH
2018/9/25 : 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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122264 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 7 áÄØdG »`a
äÓ°Uh , AGƒ¡dG Öë°S äGƒæb , AGƒ``¡dG Öë°S ÜƒÑfCG , (¢ùµ«àfCG ôjCG) AGƒ¡dG Öë°ùd IGOCG
π°üa Iõ¡LCG , ∞à∏e πµ°T ≈∏Y AGƒg äÉ`` ë°Tôe , AGƒ¡dG äÉë°Tôe , AGƒ¡dG òNCÉŸ á«≤aôe
…õcôŸG Oô£dÉH π°UGƒa , äGQÉ«°ùdG äÉcô``ëŸ (äÉë°Tôe) äÉ`` ª«°ù÷G π`` °UGƒa , QÉ`` Ñ¨dG
π°UGƒa AÉ£Z , AGƒ¡dG á«≤æJ IGOCG , AGƒ¡dG á«`Ø°üàd á«YhCG , äGQÉ«°ùdG äÉcôëŸ AGƒ¡dG òNBÉŸ
. ∂fôµdG º≤WCG äÉ°ùØæe , AGƒ¡dG òNCÉe äÉHƒµ°S , äGQÉ«°ùdG äÉcôëŸ (äÉë°Tôe) äÉª«°ù÷G
∂fCG , ¢ùjÎ∏«`a »H ófCG ¢SCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, É`` fÉàfƒa , ƒ``«æ«`aCG ô``aƒ∏°S 15461 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 92337 É«`fhQƒØ«dÉc
2018/9/25 : 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
122297 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
áFõéàdÉH ™«ÑdG äÓfi ÈY É¡YGƒfCG ∞∏àfl ≈∏Y äÉéàæª∏d øjôNBÓd á©ØæŸG Ö∏L äÉeóN
(áæ«ªãdG ÒZ) Ió∏≤ŸG äGôgƒéŸÉH ≥∏©àj Éª«`a á«ŸÉ©dG ôJƒ«ÑªµdG äÉµÑ°T ÈYh á∏ª÷Gh
á°ù«`Øf ¿OÉ©eh á°ù«`Øf ¿OÉ©e øe ∂FÉÑ°Sh áÁôc QÉéMCGh á≤«bódG âbƒdG ¢SÉ«b äGhOCGh
áZƒHóŸG Oƒ∏÷Gh äÉfGƒ«◊G Oƒ∏Lh •É«°ùdGh »°ûŸG »``°üYh äGô``gƒ›h â`` bƒdG äGhOCGh
áMÉÑ°ùdG πjhGô°Sh »°SÉª°ûdGh äÓ¶ŸGh Ió∏≤ŸG Oƒ∏÷Gh ÆƒHóe ó∏Lh êhô°ùdGh êô°ùdGh
. äÉ©Ñ≤dGh ájòMC’Gh ¢ùHÓŸGh ôØ°ùdG ÖFÉ≤Mh
CG ¢SG , õ«∏‚G äQƒc ∫G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉÑ°SCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
É«fÉÑ°SCG , ójQóe - 28009 .112 ÓjÉ°S ƒe Òg : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/26 : 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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122298 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
, ΩƒædG óæY Ú©∏d AÉ£Z , AÉØ∏◊G è«°ùf øe ∫OÉæ°U hCG ájòMCG , ΩÉªëà°SG ÜGhQCG , ∞WÉ©e
á«FÉ°ùf ¢ùHÓe , äÉMÉ°Th , äGAÉÑY , ä’ƒgôaCG , (áÑbô∏d πjOÉæe) äÉfGóæH , ¢SCGô∏d á«£ZCG
, áÑbôdG á∏jƒW ájòMCG , ájòMCG , ¢ùHÓŸG Üƒ«L , (áë£°ùe Iôjóà°ùe äÉ©Ñb) ¬jÒH , á«∏NGO
∞°üf ¿É°ü`ªb , á``°VÉjô∏d ¿É``°üªb , ¿É``°üªb , (á``jòMCG) Ωó`` ≤dG ¢SÉ``Ñd , ÜQGƒ``L , π``jhGô°S
±ƒ°üdG øe äÉà«cÉL , (¢ùHÓe) äGÎ°S , äGQGó°U , (á«∏NGO ¢ùHÓe) äGQGó°U , ºc
¢ùHÓe) äGOGó°ûe , (á«∏NGO ¢ùHÓe) á«∏NGO ¿É°üªb , (¢ùHÓe) áeõMCG , (¢ùHÓe)
, (¢ùHÓe) äGRÉØb , èdõà∏d äGRÉØb , (¢SCGô∏d á«£ZCG) äÉYÉÑb , äÉMÉ°Th , ÒfÉæJ , (á«∏NGO
äÉà«cÉL , á≤«°V ÜGƒKCG , π«WÉæH , á∏jƒW ÜQGƒL , ¢übQ ÜƒK , (¢ùHÓe) á«`aƒ°U ¿É°üªb
, ácƒÑfi ¢ùHÓe , äÉeÉé«H , hôØdG øe ¢ùHÓe , (ÈªL) IÒ°üb ÚJÉ°ùa , á°ùæ∏≤e
, ΩÉªëà°SG ∫OÉæ°U , ∫OÉæ°U , ó∏≤e ó∏L øe ¢ùHÓe , ájó∏L ¢ùHÓe , IõgÉL ¢ùHÓe
. ájòMCG , ÜGƒKCG , Qó°ü∏d äGOGó°ûe , äÉ©Ñb
CG ¢SG , õ«∏‚G äQƒc ∫G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉÑ°SCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
É«fÉÑ°SCG , ójQóe -28009 .112 ÓjÉ°SƒeÒg : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/26 : 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
122299 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a
ÖFÉ≤M , ôØ°S ÖFÉ≤M , ÖFÉ≤M , Ö«L ßaÉfi , ôØ°ù∏d ÜÉ«K ≥jOÉæ°U , »°ûe »°üY , êhô°S
äÉbÉ£Ñd IÒ¨°U Ö∏Y , ∫ÉØWC’G πª◊ ÖFÉ≤M , …ó∏L AÉ£Z øe hCG ájó∏L ≥jOÉæ°U , ój
øe ™bQ , í«JÉØe Ö∏Y , (Iõ¡› ÒZ) π«ªéàdG äGô°†ëà°ùŸ IÒ¨°U ÖFÉ≤M , ∫ÉªYC’G
, øjOGõL , ô¡X ÖFÉ≤M , ájó∏L ÖFÉ≤M , äÓ¶e á«£ZCG , á©àeCÓd á«d’O äÉeÓY , ó∏÷G
. (Ö«L ßaÉfi) äÉbÉ£Ñ∏d ßaÉfi , ájó∏L ßaÉfi , äÓ¶e
-103-

(1273) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

CG ¢SG , õ«∏‚G äQƒc ∫G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉÑ°SCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
É«fÉÑ°SCG , ójQóe - 28009 .112ÓjÉ°SƒeÒg : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/26 : 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
122684 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
áfÉ«°üdGh π«¨°ûàdGh Ö«cÎdGh AÉ``æÑdÉH ≥``∏©àj Éª«`a á«æØdG IóYÉ°ùŸGh á°Sóæ¡dG äÉeóN
Ωƒ«æŸC’G êÉàfEGh ô¡°Uh ô¡°üdG äÉ£fih ∂HÉ°ùeh Ωƒ`` «æeƒdC’G á``÷É©eh êÉà`` fEG äÉ`` £ëŸ
∂dP »`a ÉÃ) OƒfC’Gh Ωƒ«æŸC’G ôgÉ°üe ∫É› »`a »LƒdƒæµàdG QhÉ°ûàdGh ä’B’G ™«æ°üàd
Ωƒ«æeƒdC’G ∂FÉÑ°Sh Ωƒ«æeƒdC’G ∂Ñ°ùeh Éæ«eƒdC’G »`aÉ°üeh (á∏eÉÿG OƒfC’G ™fÉ°üe
™«æ°üàdG äGó©eh ä’B’Gh á«fó©ŸG äGhOC’G º««≤Jh π«∏–h QÉÑàNGh Ωƒ«æeƒdC’G ∂FÉÑ°Sh
ôgÉ°üe ∫É› »`a á«æØdGh á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°S’Gh Ωƒ«æŸC’G õ«¡Œh êÉàfEG »`a áeóîà°ùŸG
äGó©ŸG √òg IAÉØch AGOCG Ú°ùëàd Ωƒ«æeƒdC’G ô¡°U äGó©e º««≤Jh QÉÑàNG »gh , Ωƒ«æeƒdC’G
. á∏eÉN äGOƒfCGh äGOƒfCGh Ωƒ«æŸC’G á÷É©e ∫É› »`a á«æah á«°Sóæg ájQÉ°ûà°SG äÉeóNh
»àjóæeƒc ¿CG …CG »à«°Tƒ°S õ«°ù«∏jCG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæc : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¢ûJCG ∂«Hƒ«c , ∫ÉjÎfƒe - …O - ¢ùæjófÉc ¢ùjO ƒ«æ«`aG 400 - 1190 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Góæc , 3 …CG.»H3
2018/10/11 : 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
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122685 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 7 áÄØdG »`a
»`a ÉÃ) ΩÉÿG äGOƒfC’G êÉàfE’ , Ωƒ``«æŸC’G ô`` ¡°Uh á÷É©eh ™«æ°üàd ä’B’G OóYh ä’B’G
™«æ°üàd ä’B’G OóYh ä’B’G , √ôjhóJ IOÉYEGh âj’ƒjÉµdG á÷É©Ÿ (á∏eÉÿG äGOƒfC’G ∂dP
»gh (á∏eÉÿG äGOƒfC’G ∂dP »`a ÉÃ) ΩÉÿG Ωƒ«æeƒdC’G OƒfCGh Ωƒ«æŸC’G »¡Wh á÷É©eh
. õÑÿG ¿GôaCG »gh , Ωƒ«æeƒdC’G Ö°üd á«æµŸG ä’B’G OóYh ä’B’G , õÑÿG ¿GôaCG
»àjóæeƒc ¿CG …CG »à«°Tƒ°S õ«°ù«∏jCG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæc : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¢ûJCG ∂«Hƒ«c , ∫ÉjÎfƒe - …O - ¢ùæjófÉc ¢ùjO ƒ«æ«`aG 400 - 1190 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Góæc , 3 …CG.»H3
2018/10/11 : 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
122687 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
ájô£Jh Ö«WôJh ∞«¶æJh Ò¡£àd ∫ƒ∏M »gh á≤°UÓdG äÉ°Só©dÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe
. á≤°UÓdG äÉ°Só©dG ∞£°Th ßØMh ™≤fh
¿ƒ°ùfƒL ófG ¿ƒ°ùfƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
»°SÒLƒ«f , ∂jƒ°ùfh ôHƒ«f , GRÓH ¿ƒ°ùfƒL ófG ¿ƒ°ùfƒL ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 08933
2018/10/11 : 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
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122688 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
. äÉÑWôeh Ëôc , áëµ∏d OÉ°†e ∫ƒ°ùZ
¿ƒ°ùfƒL ófG ¿ƒ°ùfƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
»°SÒLƒ«f , ∂jƒ°ùfh ôHƒ«f , GRÓH ¿ƒ°ùfƒL ófG ¿ƒ°ùfƒL ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 08933
2018/10/11 : 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
122904 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
äÉeóÿGh ™∏°ùdG ¢ü«NÎd ájQÉéàdG IQGOE’Gh ∫ÉªYC’G øY QÉÑNC’Gh äÉeƒ∏©ŸG äÉeóN
(Úµ∏¡à°ùŸG OÉ°TQEG á°ù°SDƒe)Úµ∏¡à°ùª∏d í°üædGh ájQÉéàdG äÉeƒ∏©ŸG Ëó≤Jh øjôNBÓd
. áFõéàdÉH É¡©«H äÉjÉ¨d ä’É°üJ’G πFÉ°Sh ≈∏Y ™∏°ùdG ¢VôYh ™∏°ùdG ¢VôYh
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
2018/10/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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122905 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a
äÉeóÿGh ™∏°ùdG ¢ü«``NÎd á``jQÉéàdG IQGOE’Gh ∫É`` ªYC’G øY QÉÑNC’Gh äÉeƒ∏©ŸG äÉeóN
(Úµ∏¡à°ùŸG OÉ°TQEG á°ù°SDƒe)Úµ∏¡à°ùª∏d í°üædGh á`` jQÉéàdG äÉeƒ∏©ŸG Ëó≤Jh øjôNBÓd
. áFõéàdÉH É¡©«H äÉjÉ¨d ä’É°üJ’G πFÉ°Sh ≈∏Y ™∏°ùdG ¢VôYh ™∏°ùdG ¢VôYh
ÜQƒc ∂«JôJGh ¢ùcÉe ¿CG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fGƒjÉJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿GƒjÉJ , ≠æ«°ùghÉc , â°ùjO Ú‰É°S , …OQCG ≠fhOƒg , 107 . hCG ¿CG , ±CG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
122907 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a
Ö`` `FÉ≤M , º`` ««îà∏d ÖFÉ≤M , áÄÑ©à∏d ájó∏L (á``HôLCGh ¢SÉ`` «cCG) ÖFÉ≤M , ô¡X ÖFÉ≤M
áeõMCG , ¥ƒ`` °ùà∏d á``µÑ°ûe ¢SÉ``«cCG , ájôØ°S ¢ùHÓe ÖFÉ≤M , á°VÉjô∏d ÖFÉ≤M , Ú≤∏°ùàª∏d
ájó∏L ≥jOÉæ°U , á``jó∏L ∞``àc áeõMCG , ÅWÉ°û∏d ÖFÉ≤M , ájó∏L áeõMCG , ájó∏L ∞àc
ßaÉfi , ¿GQõ«N »°üY , ájó∏L ßaÉfi , ájó∏L ìGƒdCG øe hCG ájó∏L ≥jOÉæ°U , äÉ©Ñ≤∏d
øe áµÑ°ûe øjOGõL , ájó∏L ìGƒdCG øe hCG ájó∏L ßaÉfi , (Ö«L ßaÉfi)äÉbÉ£Ñ∏d
, áÄÑ©à∏d ájó∏L ¢SÉ«cCG , ∞«¶æàdG ¢VGôZC’ áeóîà°ùŸG ±ÓîH √Gƒª°ûdG Oƒ∏L , π°SÓ°S
πcÉ«g , äÉfGƒ«ë∏d ø°SQ , ájôØ°S ¢ùHÓe ÖFÉ≤M , (ó«°ü∏d ΩRGƒd)ó«°ü∏d ÖFÉ≤M , hôa
ájó∏L ≥jOÉæ°U , »°ü©∏d ¢†HÉ≤e , ájôØ°ùdG ÖFÉ≤ë∏d ¢†HÉ≤e , ó«dG ÖFÉ≤M , ó«dG ÖFÉ≤M
Qƒ«°S , ó«∏≤J ó∏L , …ó∏L ø°SQ , ájó∏L äÉeôfl , í«JÉØe Ö∏Y , ó«∏≤J Oƒ∏L , äÉ©Ñ≤∏d
ó∏L)ó∏ÿG hôa , á©æ°üe ¬Ñ°T hCG á©æ°üe Oƒ∏L , ájó∏L ∫ÉÑM , ájó∏L Qƒ«°S , ájó∏L ∞àc
πª◊ ÖFÉ≤M , Ö«L ßaÉfi , »°SÉª°T , ¥ƒ°ùà∏d áµÑ°ûe ¢SÉ«cCG , á«≤«°Sƒe ≥jOÉæ°U , (ó∏≤e
, á«°SQóe ÖFÉ≤M , á«°SQóe ÖFÉ≤M , á«°SQóe ÖFÉ≤M , ô¡X ÖFÉ≤M , øjOGõL , ∫ÉØWC’G
äGó©Ÿ Qƒ«°S , ∫ÉØWC’G πª◊ ÖFÉ≤M , äÉL’õ∏d Qƒ«°S , ájó∏L ∞àc Qƒ«°S , ¥ƒ°ùJ ¢SÉ«cCG
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áeõMCG , ÜÉcô∏d á«WÉ£e AGõLCG , ÜÉcô∏d Qƒ«°S , ÜÉcô∏d Qƒ«°S , á°VÉjô∏d ÖFÉ≤M , Oƒæ÷G
ÖFÉ≤ë∏d ¢†HÉ≤e , ájó∏L ∞àc Qƒ«°S , ájó∏L Qƒ«°S , äÉfGƒ«◊G º≤WC’ Qƒ«°S , äÉL’õ∏d
, (áZQÉa ¿ƒµJ å«ëH) äGhOCÓd ájó∏L ¢SÉ«cCG , ájó∏L •ƒ«N , ájôØ°S ÖFÉ≤M , ájôØ°ùdG
ájó∏L ±QÉNR , ájôØ°S ÜÉ«K ≥jOÉæ°U , (ájó∏L äÉYƒæ°üe)ájôØ°S IóY , ájôØ°S ÖFÉ≤M
, äÓ¶e , äÓ¶e ¢†HÉ≤e , äÓ¶e á«£ZCG , (ájôØ°S ÖFÉ≤M)ÜÉ«K ≥jOÉæ°U , çÉKCÓd
, »°üY , ¿GQõ«ÿG »°üY ¢†HÉ≤e , (Iõ¡› ÒZ)π«ªéàdG äGô°†ëà°ùŸ IÒ¨°U ÖFÉ≤M
. •É«°S , äÓéY äGP ¥ƒ°ùJ ÖFÉ≤M , Ö«L ßaÉfi
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
2018/10/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
122908 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
¢ü«NÎ∏d ájQÉéàdG IQGOE’Gh πª©dG øY QÉÑNC’Gh äÉeƒ∏©ŸGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN
IQƒ°ûŸG ôéàe ) Úµ∏¡à°ùª∏d IQƒ°ûŸGh ájQÉéàdG äÉeƒ∏©ŸGh øjôNBÓd äÉeóÿGh ™FÉ°†Ñ∏d
. áFõéàdÉH ™«ÑdG ¢VGôZC’ ∫É°üJ’G πFÉ°Sh ≈∏Y ™FÉ°†ÑdG ¢VôYh ™∏°ùdG ¢VôYh ( ∂∏¡à°ùŸG
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
2018/10/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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122998 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a
äÉéàæeh ¿ƒ«∏¨dG ≠ÑJh ¥QƒdÉH ±ƒØ∏ŸG ≠ÑàdGh á©æ°üŸG hCG ΩÉÿG OGƒŸGh ≠ÑàdGh ôFÉé°ùdG
QÉé«°S) Ò¨°üdG QÉé«°ùdGh QÉé``«°ùdGh (á`` «ÑW ¢VGôZC’ ¢ù`` «dh) ≠`` ÑàdG π`` FGóHh ≠`` ÑàdG
ÚæNóŸG OGƒeh ÜÉ≤ãdG OGƒYCGh äÉY’ƒdGh (¥QƒdG øe ’óH ≠ÑàdÉH ±ƒØ∏e ™«`aQ Ò¨°U
∞∏d ∫hGóàŸG Ö«÷G RÉ¡Lh ôFÉé°S (ôJÓa) äÉë°Tôeh ôFÉé°ùdG Ö«HÉfCGh ôFÉé°ùdG ¥Qhh
πFGƒ°ùdG , á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdG , Ö«HÉfCG ábQh »`a ≠ÑàdG ø≤◊ ájhó«dG äGhOC’G , ôFÉé°ùdG
. É¡æ«î°ùJ ¢Vô¨d ≠ÑàdG äÉéàæe , á«fhÎµdE’G ôFÉé°ù∏d
óàª«d (RófGôH) ƒcÉHƒJ ¿ÉµjÒeCG ¢û«àjôH : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, »L »H 2 , QBG 2 »°S ƒ«∏HO , ¿óæd ¢SÓH πÑª«J 4 , ¢ShÉg Üƒ∏L : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ∏ªŸG
2018/10/21 : 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
123200 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
ájòMC’Gh á`` «°VÉjôdG ÒZ •GƒHC’Gh á«`` °VÉjôdG ájòMC’Gh ∫OÉæ°üdGh ájó∏÷G ájòMC’G
. á°UÉÿG á«°VÉjôdG ájòMC’Gh ájòMC’Gh •GƒHC’G á£HQCGh ™°VôdG ájòMCGh •GƒHCGh á«FÉ°ùædG
( 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
2018/10/25 : 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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123201 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a
ÒZ OGƒŸG √òg øe áYƒæ°üŸG äÉéàæŸGh Égó«dÉ≤Jh ájó∏÷G äÉéàæŸG
ÖFÉ≤Mh ≥jOÉæ°Uh Oƒ∏÷Gh äÉfGƒ«◊G Oƒ∏Lh iôNCG áÄa »`a IOQGƒdG
ßaÉëŸGh ¬HÉ°T Éeh ÖFÉ≤◊Gh êhô°ùdGh º≤WC’Gh »°ûŸG »°üYh »°SÉª°ûdGh äÓ¶ŸGh ôØ°ùdG
. ¬HÉ°T Éeh
( ø°ûjQƒHQƒc QƒJƒe ÉJƒjƒJ ) É°ûjÉc »µ«°TƒHÉc É°Thó«L ÉJƒjƒJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉHÉ«dG , Úc - »°ûàjBG - ÉJƒjƒJ , ƒ°ûJ - ÉJƒjƒJ , 1 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/25 : 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
123202 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a
iôNCG áÄa »`a IOQGƒdG ÒZ ¬æe áYƒæ°üŸG ±Éæ°UC’Gh iƒ≤ŸG ¥QƒdG
hCG á«°SÉWô≤dÉH á°UÉÿG ¥ƒ°ü∏dGh á«°SÉWô≤dGh Qƒ°üdGh ÖàµdG ó«∏Œ OGƒeh äÉYƒÑ£ŸGh
á«ÑàµŸG äÉeõ∏à°ùŸGh äÉ©HÉ£dGh ¿ÉgódGh º°SôdG ¢Tôah ÚfÉæØdG OGƒeh á«dõæŸG ¢VGôZCÓd
á∏ª©à°ùŸG á«µ«à°SÓÑdG OGƒŸGh (Iõ¡LC’G GóY) á«ª«∏©àdGh á«¡«`aÎdG OGƒŸGh çÉKC’G GóYÉe
∞∏àfl ≈∏Y áYÉÑ£dGh áYÉÑ£dG äÉ¡«°û«∏c iôNCG áÄa »`a IOQGƒdG ÒZ ∞«∏¨àdG »`a
äÉë°SÉŸGh ΩÉàNC’G äÉ°üæeh ΩÉàNC’Gh ™HGƒ£dGh áHÉàµdG äGó©eh á«°SÉWô≤dG ¥Qhh É¡YGƒfCG
¥QƒdG äÉØ∏eh áHÉàµdG ¥QƒH á°UÉÿG á«àëàdG äÉfÉ£ÑdGh (á«°SÉWôb) ΩÉàNC’Gh á«WÉ£ŸG
»àdG äÉLƒdÉàµdG É°Uƒ°üNh áYƒÑ£ŸG äGQƒ°ûæŸGh ΩÓbC’G Ö∏Yh (á«°SÉWôb) ¥ƒ°ü∏dGh
. âfÎfE’G ÈY hCG ájójÈdG äÉÑ∏£dG á«Ñ∏J ÈY AGô°ûdG »`a ∂∏¡à°ùª∏d π«¡°ùàdG ≈∏Y πª©J
( 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
2018/10/25 : 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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123203 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a
É`` ¡H IÓ`` £ŸG hCG É¡`` æe áYƒæ°üŸG äÉéàæŸGh É¡£FÓNh á°ù«ØædG ¿OÉ©ŸG
¢SÉ«b äGhOCGh OóYh áÁôµdG QÉéMC’Gh iô``NCG á`` Äa »`` a IOQGƒ`` dG ô`` «Z
äGQÉ«°ùdG äÉYÉ°Sh Ö«÷G äÉYÉ°Sh ádhÉ£dG äÉYÉ°Sh º°ü©ŸG äÉYÉ°Sh ájÎeƒfôµdG âbƒdG
äÉYÉ°ùdG π°SÓ°Sh äÉYÉ°ùdG Ö∏Yh ¬`` `«ÑæàdG äÉYÉ°Sh §FÉ◊G äÉYÉ°Sh â«bƒàdG äÉYÉ°Sh
äÉYÉ°ùdG …ójCGh äÉ``YÉ°ùdG á`` £HQCGh á`` Wô°TCGh º°ü©ŸG äÉYÉ°S áWô°TCGh äÉYÉ°ùdG êÉLRh
. äÉYÉ°ùdG áYÉæ°Uh äÉYÉ°ùdG ÜQÉ≤Yh IÒÑµdGh IÒ¨°üdG
( 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
2018/10/25 : 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
123206 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
äGQÉ`` `«°ùdGh á`` «FÉŸGh á`` «°VQC’G äÉÑ``côŸÉH á°UÉÿG Iõ¡LC’Gh äÉÑcôŸG
. É¡d IóFÉ©dG ™£≤dGh
( 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
2018/10/25 : 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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123207 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
Iõ¡LC’Gh ôjƒ°üàdGh í°ùŸG Iõ¡LCGh áMÓŸG Iõ¡LCGh á«ª∏©dG Iõ¡LC’G
, IQÉ`` °TE’Gh ¢SÉ«`` ≤dGh ¿Rƒ`` dG Iõ`` `¡LCGh á`` jô°üÑdGh á`` `«`aGôZƒJÉªæ«°ùdG
™«ª`` Œh π≤fh π«¨°ûJh IQGOE’ äGó`` ©ŸGh Iõ`` ¡LC’Gh º«``∏©àdGh PÉ≤`` fE’Gh ±Gô`` °TE’Gh §Ñ``°†dGh
, IQƒ°üdGh äƒ°üdG êÉàfEG ä’BGh êÉàfE’Gh ∫É°SQE’Gh πé°ùàdG Iõ¡LCGh AÉHô¡µdG §Ñ°Vh º«¶æJh
…O »`` a …ó`` dGh á`` Wƒ¨°†ŸG ¢UGô``bC’Gh πé°ùàdG ¢UGô``bCGh á£æ¨ªŸG äÉfÉ«ÑdG äÓeÉM
É¡«`a Oƒ≤ædG øe á©£b ™°VƒH πª©J »àdG ä’B’Gh iôNC’G á`` «ªbôdG πé`` °ùàdG •É`` `°ShCGh
Iõ¡LCG h ôJƒ«ÑªµdG äÉ«›ôHh äGôJƒ«ÑªµdGh äÉfÉ«ÑdG á÷É©e äGó©eh áÑ°SÉ◊G ä’B’Gh
. á«°ùª°ûdG äGQÉ¶ædGh É¡d IóFÉ©dG ™£≤dGh (õ∏Zƒ¨dGh á«Ñ£dG) äGQÉ¶ædGh ≥jô◊G AÉØWEG
(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
2018/10/25 : 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
122566 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 7 áÄØdG »`a
äÉÑcôŸG GóY Éª«`a , äÉcôfih ácôM ™aO πFÉ°Sh , IQó≤dÉH πª©J äGhOCG , á«dBG äGhOCG , ä’BG
Éª«`a , á«YGQR äGhOCG , ájÈdG äÉÑcôŸG GóY Éª«`a , á«dBG ∫É°SQEGh ¿GôbEG äÉfƒµe , ájÈdG
äÉcôfi , á«dBG ™«H äÉæ«cÉe , ¢†«Ñ∏d äÉæ°VÉM , ó«dÉH πª©J iôNCG ájhój äGhOCG GóY
Qƒ«°S , ájQòJ πFÉ°Sh , πeÉfi , äÉæ«HQƒJ , (ájÈdG äÉÑcôŸG GóY Éª«`a) ácô◊G ™aód
, »∏NGódG ¥GÎM’G äÉcôëŸ ójÈJ äÉYÉ©°ûe , äÉªëØe , (äÉÑcôª∏d â°ù«d) π«¨°ûJ
Ò¨d) IQGOEG π°SÓ°S , IQGOEG äÓéY , äÉfGƒ£°SCG á«£ZCG , á«FÉHô¡c äGódƒe , ójÈJ ìhGôe
áYô°S º«¶æJ πFÉ°Sh , äÉcôfi ¢ùHÉµe , áMhôe Qƒ«°S , ø≤M Iõ¡LCG , (ájÈdG äÉÑcôŸG
∞«¶æàdh äÉcôëª∏d äÉë°Tôe , QGô°TEG äÉ©ª°T , äÉcôëŸG øe AGõLCÉc ¢ùHÉ≤e , ∑ôëŸG
, QÉ«J äGódƒe , Oƒbh äÉî°†e , Oƒbh äÉæbÉM , äÉcôëª∏d IQÉ«W Öj’hO , AGƒ¡dG ójÈJh
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AGõLCG , øKGÈdGh ¿GôbEÓd á«µ«dhQó«g äÉeÉª°U , π≤``æ∏d ¢Shô`` J Ö`` ∏Y , ¢ù`` HÉµe äÉ`` ≤∏M
, á£æ¨‡ ™£b , ƒeÉæjO äGódƒe , äÉHhÉæe , äÉcôëŸGh ácô◊G ™aO πFÉ°Sƒd äÉeõ∏à°ùeh
äÉ©ª°Th ∫É©°TEG äÉ©ª°T , ∫É©°TEG äGhOCG , ∫É©°TEG πFÉ°Sh , á«FÉHô¡c ∫É©°TEG Iõ¡LCG , äÉYRƒe
äÉë°Tôeh âjR äÉë°Tôe , á«FGƒg äÉë°Tôe , á«FGƒg äÉØ¶æe , á«FÉHô¡c äÉFOÉH , ègƒJ
, äÉeÉª°U , á≤fÉN ΩÉ°ùLCG , ø≤M äÉgƒa , §¨°†dG º«¶æJ äGhOCG , Oƒbh äÓØãe , Oƒbh
, á›óe ∫É©°TEG á©«ªŒ , ÜhÉæàe QÉ«J äGódƒe , äGódƒe , Üƒë°ùŸG AGƒ¡∏d äÉæî°ùe
ø≤M äÉî°†e , Oƒbh äÉî°†e , äÉî°†e , ∫É©°TEG äÉØ∏e , »©°SGƒe »`` Øjô°üJ ∫É`` ©°TEG
Úª°†J äGóMh , É¡æe AGõLCGh ΩOÉ©dG RÉ¨dG ôjhóJ IOÉYEG Iõ¡LCG , á«FGƒg äÉî°†eh Oƒbƒ∏d
πFÉ°Sh øY IQÉÑY ¿ƒµJ , »JÉÑædG ºëØ∏d Ö∏Yh »JÉÑædG ºëØdG π°üa πFÉ°Sh , á«ZGôa
äÉ`` «dBG , äÉØãµe , AGƒ¡dG äÉØ«µÃ á°UÉN §ZGƒ°V , äÉcôëŸGh ácô◊G ™aO πFÉ°SƒH á°UÉN
äÉ`` JƒHhQ , ¥ô£dG »`a ºµ– Iõ¡LCG , äÉcôëŸGh ácô◊G ™aO πFÉ°Shh ä’B’ÉH á°UÉN º``µ–
, äÉÑcôŸG øe AGõLCG ™«æ°üàH ¢UÉN É¡©«ªL , äGhOCGh , ÖdGƒbh , ä’BG , á`` «dBG äGhOCG , (ä’BG)
, ä’ƒëŸG »`a ΩGóîà°SÓd É¡©«ªL , á`«ã«∏dG á`` jOÉMCG π`` eGƒM , IRÉØ`` M ä’ƒë`` e , äÉ©`` °ûe
§ZGƒ°V , á«bƒa øMGƒ°T , á«FGƒg äÉî°†e , áWƒ¨°†e á«FGƒg äÉî°†e , á«FÉe äÉeÉª°U
á«µ«dhQó«g ºµ– äGhOCG , OƒbƒdG äGó°üà≤e , ΩOGƒY , OQÉÑdG §«∏î∏d äÉæî°ùe , á«æ«HQƒJ
äGóªfl , Oƒbƒ∏d πjƒ– Iõ¡LCG , äÉcôfih ácôM ™aO πFÉ°Sh , ä’B’ÉH á°UÉN á«FGƒgh
, ìhGôe , âjR äGOÈe , äÉcôëŸGh ácô◊G ™aO πFÉ°SƒH á°UÉN äƒ°U äGóªfl , äƒ°ü∏d
ádhÉæe πFÉ°Sh) á«dBG ádhÉæe äÉæ«cÉe , •QÉfl , ájQGôM ä’OÉÑe , äGRGôa , §`` ZGƒ°V
, ä’B’ÉH π¨°ûdÉH á°UÉN Iõ¡LCG , É«µ«fÉµ«e πª©J ó«dÉH ádƒªfi äGhOCG , (äÉJƒHhôdÉH á°UÉN
â`` «ÑãJ π``FÉ°Sh , (äÉæ`` «cÉŸG ø`` e AGõ``LCG) äGhOCGh ÖdGƒb , áÑdƒb äÉæ«cÉe , õ``jôØJ äÉæ`` «cÉe
, ájÈdG äÉÑcôŸG ±ÓîH á«FÉHô¡c äÉcôfi , ôFÉà°S º°SQ πFÉ°Sh , á«dB’G äGhOC’ÉH á°UÉN
πFÉ°SƒH á°UÉN çƒ∏`` à∏d IOÉ`` °†e π`` FÉ°Sh , á«`` YGQR ä’BG , á`` `«YGQR äGhOCG , í`` HGƒc äÉ`` fÉ£H
πFÉ°Shh , äÉæ«cÉŸÉH á°UÉN Qƒ«°S , ƒeÉæjO ¢Tôa , ƒeÉæjO Qƒ«°S , äÉcôëŸGh ácô◊G ™aO
, í«°TÎdG äÉæ«cÉÃ á°UÉN ¢û«WGôN , AÉHô¡µdÉH πª©J ¢Tôa , äÉcôëŸGh ácô◊G ™aO
á°†aÉN Iõ¡LCG , äGôµH , á«FÉHô¡c ïÑ£e ä’BG , í«°TôJ äÉæ«cÉe , äÓ°üØe äGP äÉeÉª°U
, ΩRGƒdh AGõLCG , á≤HÉ°ùdG ™∏°ùdG ™«ªéH á°UÉN ΩRGƒdh AGõLCG , Ωõ©∏d ä’ƒfi , §¨°†∏d
á«YGQR äGhOCG , ä’B’G π≤fh ¿GôbEG äÉfƒµe , á«YGQõdG äÉæ«cÉŸGh AÉ°ûfE’G äÉæ«cÉŸ É¡©«ªL
. (ó«dÉH πª©J ’)
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óàª«d »H …CG õ«LƒdƒæµJ »`Ø∏jO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ShOÉHQÉH : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¢ShOÉHQÉH , π°û«e.»J ¢SCG π«g äQƒc ¢ùHƒ°û«H , äQƒc ¿ôjCG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ó∏H , 2018/4/11 : ájƒdhC’G ïjQÉJ , 017886548 : ájƒdhC’G ºbQ ) : á`````````jƒdhC’G ≥``````M
( »HhQhC’G OÉ–’G : ájƒdhC’G
122567 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
, á«fRh , ájô°üH , á«FÉªæ«°S , á«`aGôZƒJƒa , á«ë°ùe , ájôëH á«MÓe , á«ª∏Y πFÉ°Shh Iõ¡LCG
, π«°Uƒàd πFÉ°Shh Iõ¡LCG , á«ª«∏©Jh , IÉ«ë∏d Iò≤æe , (±Gô°TEG) á«°üëa , ájQÉ°TEG , á«`°SÉ«b
hCG , ∫É`` °SQEG , πé°ùàd Iõ¡LCG , AÉ``Hô¡µdG »`a ºµëàdG hCG , º«¶æJ , ¢ùjóµJ , πjƒ– , π``jóÑJ
, áWƒ¨°†e ¢UGôbCG , πé°ùJ ¢UGôbCG , á£æ¨‡ äÉfÉ«H äÓbÉf , Qƒ°üdG hCG äGƒ°UC’G ï°ùf
πé°ùJ ä’BG , á∏ª©dÉH πª©J Iõ¡LC’ äÉ«dBG , iôNCG á«ªbQ πé°ùJ §FÉ°Shh DVD ¢UGôbCG
, áÑ°SÉM ä’BG , ájó≤f πé°ùJ ä’BG , Ö«°SGƒM , äÉfÉ«H á÷É©e ä’BG , áÑ°SÉM ä’BG , ájó≤f
Iõ¡LCG , ≥FGô◊G OÉªNE’ Iõ¡LCG , á«Hƒ°SÉM äÉ«›ôH , äÉfÉ«H á÷É©e Ö`` «°SGƒMh ä’BG
ºàj å«M , á«Hƒ°SÉM ájOÉe äÉfƒµeh á«Hƒ°SÉM äÉ«›ôH , äÉfÉ«ÑdG á÷É©e Ö«°SGƒMh
äÉcôëŸG ∫É› »`a ΩGóîà°SÓd ójôah Oófi πµ°ûH ≥Ñ°S Ée ™«ªL ™«Hh áÄ«¡Jh º«ª°üJ
AGõLCGh ájôëH äÉÑcôe , É¡æe AGõLCGh ¿GÒW äÉÑcôe , É¡æe AGõLCGh ∑ôëÃ IOhõŸG
äÓ°Uh , äÉjQÉ£H , ¿ƒjõØ∏J Iõ¡LCG , GPS ÈY π≤æJ πFÉ°Sh , á«µ∏°S’ Iõ¡LCG , É¡æe
¢Vô¨dG äGP äÉ≤«Ñ£àdG ôjƒ£J äÉ«›ôH ¢UÉN ƒëf ≈∏Y ∂dP øe ≈æãà°ùjh , á«FÉHô¡c
áYô°ùdG »`a á«fhÎµdEG ºµ– äGóMh , ΩÉY ¢VôZ äGP äÉfÉ«H óYGƒb IQGOEG äÉ«›ôH , ΩÉ©dG
á«dÉY ¢ùµY ä’ƒfi , á«`` °ü«î°ûJ Iõ`` ¡LCG , ∫É©°TEG äÉàbDƒe , äÉÑcôŸÉH á°UÉN √ÉŒ’Gh
áª¶fCG , ∫É≤ædG πFÉ°Sh Ïe ≈``∏Y øMGƒ°T , ô°TÉÑe QÉ«J ≈dEG ô°TÉÑe QÉ«J ä’ƒfi , ó¡÷G
ó¡éH ô°TÉÑe QÉ«J ≈dEG ô°TÉÑe QÉ«J ä’ƒfi , äƒa 48 ó¡éH ¢ùµY ä’ƒfi , äÉjQÉ£H IQGOEG
»`a ºµëà∏d á«£‰ äGóMh , ÚdhRÉ÷G ∑ôfi »`a ºµëà∏d á«£‰ äGóMh , âdƒa 48
á«∏fi á«£‰ ºµ– äGóMh , á÷É©ª∏d á≤M’ á«£‰ ºµ– äGóMh , ∫õjódG äÉcôfi
. á«cP á«fhÎµdEG äÓ¨°ûe hCG äGô©°ûà°ùe , §¨°V äGô©°ûà°ùe , á«FÉHô¡µdG äÉ≤ë∏ŸÉH á°UÉN
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óàª«d »H …CG õ«LƒdƒæµJ »`Ø∏jO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ShOÉHQÉH : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¢ShOÉHQÉH , π°û«e.»J ¢SCG π«g äQƒc ¢ùHƒ°û«H , äQƒc ¿ôjCG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ó∏H , 2018/4/11 : ájƒdhC’G ïjQÉJ , 017886548 : ájƒdhC’G ºbQ ) : á`````````jƒdhC’G ≥``````M
( »HhQhC’G OÉ–’G : ájƒdhC’G
122568 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
äÉÑcôª∏d ΩRGƒdh AGõLCG , …ôëÑdG hCG …ƒ÷G hCG …ÈdG π≤æàdÉH á°UÉN Iõ¡LCG , äÉÑcôe
, »eÉeC’G êÉLõ∏d äÉë°SÉe , áë°SÉe ¢ûjQh ´QRCG , »eÉeC’G êÉLõ∏d äÉë°SÉe , ∑ôëÃ IOhõŸG
√ÉŒG äGQÉ°TEG , ¥GƒHCG , á«FÉHô¡c äÉFOÉH , äÉÑcôŸÉH á°UÉN »eÉeC’G êÉ``Lõ∏d π`` °ùZ Iõ`` ¡LCG
™aO πFÉ°Sh , äÉë°SÉe ácôM ™aO πFÉ°Sh , á«FÉHô¡c ácôM ™aO πFÉ°Sh , äÉÑcôŸÉH á°UÉN
, ìhGôª∏d ácôM ™aO πFÉ°Shh ò``aGƒæ∏d áª¶æe ácôM ™aO πFÉ°Sh , π°ù¨dG πFÉ°Sƒd ácôM
, á«æ«HQƒàdG øMGƒ°ûdÉH á°UÉN äGOÈe , â`` jõ∏d äGOô`` Ñe , çÉ©`` Ñf’G »`` `a º`` µ– Iõ`` ¡LCG
ájÉªM Iõ¡LCGh QGòfEG Iõ¡LCG , á«eÉeCG óFÉ°Sh Iõ¡LCG , á«eÉeC’G í«HÉ°üª∏d ∞«¶æJ πFÉ°Sh
Iõ¡LCG , íHGƒc , äÉÑcôª∏d á«FÉHô¡c óYÉ≤e , äÉÑcôª∏d á°ùcÉY QGòfEG Iõ¡LCG , ábô°ùdG øe
∫É°SQEG á∏«°Sh , Öë°ùdG »`a ºµ– Iõ¡LCG , πØ≤dG ó°V íÑc áª¶fCG , íÑµdG »`a ºµëà∏d
≥Ñ°S Ée ™«ªL áÄ«¡J ºàJ å«M , ÊhÎµdE’G ºµëà∏d ≥«∏©J á∏«°Sh , ÊhÎµdE’G ºµëà∏d
πFÉ°Sh , äÉÑcôŸÉH á°UÉN ó©H øY ºµëàdÉH πª©J á«æeCG Iõ¡LCG , äÉÑcôŸG »`a ΩGóîà°SÓd
Iõ¡LCG , äÉÑcôŸG óYÉ≤Ÿ ¿ÉeCG áeõMCG , á«`Ø∏N ájDhQ ÉjGôe , äÉÑcôŸÉH á°UÉN ô¡Ñ∏d IOÉ°†e
á°UÉN äÉeó°ü∏d äÉ°UÉe , ¿ÉeC’G áeõMC’ ó°T πFÉ°Sh , äÉÑcôŸG ¿ÉeCG áeõMCÉH á°UÉN ºµ–
ácôM ™aO πFÉ°Sh , IQGOEÓd ácôM ™aO πFÉ°Sh , ájõØM ä’ƒfi , íHÉµe äÉfÉ£H , äÉÑcôŸÉH
äÉÑcôª∏d äÉæ«HQƒJ , äÉÑcôŸG ôWC’ á«b’õfG ÒZ πFÉ°Sh , äÉcôëª∏d πeGƒM , äÉcôëª∏d
. á≤HÉ°ùdG ™∏°ùdG ™«ªéH á°UÉN ΩRGƒdh AGõLCG , ájÈdG
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óàª«d »H …CG õ«LƒdƒæµJ »`Ø∏jO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ShOÉHQÉH : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¢ShOÉHQÉH , π°û«e.»J ¢SCG π«g äQƒc ¢ùHƒ°û«H , äQƒc ¿ôjCG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ó∏H , 2018/4/11 : ájƒdhC’G ïjQÉJ , 017886548 : ájƒdhC’G ºbQ ) : á`````````jƒdhC’G ≥``````M
( »HhQhC’G OÉ–’G : ájƒdhC’G
122569 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 1 áÄØdG »`a
áYGQõdG »`a ∂dòch , »`aGô¨÷G ôjƒ°üàdGh Ωƒ∏©dGh áYÉæ°üdG »`a ΩGóîà°SÓd á«FÉ«ª«c OGƒe
, á÷É©e ÒZ á«µ«à°SÓH OGƒe , á÷É©e ÒZ á«YÉæ°U äÉéæJGQ , Òé°ûàdGh áæà°ùÑdGh
Oƒ∏L áZÉHód OGƒe , ΩÉ◊h ™«Ñ£J äGô°†ëà°ùe , É¡æe ájÉbƒdGh ≥FGô◊G OÉªNE’ äÉÑ«côJ
, iôNCG áÄdÉe á«fƒé©e OGƒeh ¿ƒé©e , áYÉæ°üdG »`a ΩGóîà°SÓd á≤°U’ OGƒe , äÉfGƒ«◊G
»`a ΩGóîà°SÓd ájƒ«M äGô°†ëà°ùe , iôNCG äÉÑ°üflh , ájƒ°†Y Ióª°SCGh , §`` «∏N OÉ`` ª°S
äÉcôfih π«¨°ûàdG äÉcôfi ™e ΩGóîà°SÓd á«FÉ«ª«c äGô°†ëà°ùe , Ωƒ∏©dGh áYÉæ°üdG
. íHÉµe ™FGƒe , IôjÉ©e ™FGƒe , äGQÉ«°ùdG äÉcôëÃ á°UÉN äGOÈe , äGOÈe , äGQÉ«°ùdG
óàª«d »H …CG õ«LƒdƒæµJ »`Ø∏jO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ShOÉHQÉH : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¢ShOÉHQÉH , π°û«e.»J ¢SCG π«g äQƒc ¢ùHƒ°û«H , äQƒc ¿ôjCG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ó∏H , 2018/5/2 : ájƒdhC’G ïjQÉJ , 017894438 : ájƒdhC’G ºbQ ) : á`````````jƒdhC’G ≥``````M
( »HhQhC’G OÉ–’G : ájƒdhC’G
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122570 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 4 áÄØdG »`a
Oƒbh , á£HGQh áÑWôeh QÉÑ¨∏d á°UÉe äÉÑ«côJ , äÉ≤dõe , ™ª°T , á«YÉæ°U Ωƒë°Th äƒjR
âjR , äÉcôëª∏d äƒjR , ¥GÎMÓd πHÉb Oƒbh , IQÉfEÓd πFÉàah ´ƒª°T , áÄ«°†e OGƒeh
. ¢ShôJ âjR , äÉcôfi äƒjR , äÉcôëÃ IOhõŸG äÉÑcôŸG äÉcôëÃ ¢UÉN ≥«dõJ
óàª«d »H …CG õ«LƒdƒæµJ »`Ø∏jO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ShOÉHQÉH : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¢ShOÉHQÉH , π°û«e.»J ¢SCG π«g äQƒc ¢ùHƒ°û«H , äQƒc ¿ôjCG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ó∏H , 2018/5/2 : ájƒdhC’G ïjQÉJ , 017894438 : ájƒdhC’G ºbQ ) : á`````````jƒdhC’G ≥``````M
( »HhQhC’G OÉ–’G : ájƒdhC’G
122571 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 7 áÄØdG »`a
, äÉcôfih ácôM ™aO πFÉ°Sh , IQó≤dÉH πª©J äGhOCG , á«dBG äGhOCG , ä’BG
äGhOCG , ájÈdG äÉÑcôŸG GóY Éª«`a , á``«dBG ∫É°SQEGh ¿GôbEG äÉfƒµe , ájÈdG äÉÑcôŸG GóY Éª«`a
, á«dBG ™«H äÉæ«cÉe , ¢†«Ñ∏d äÉæ°VÉM , ó«dÉH πª©J iôNCG ájhój äGhOCG GóY Éª«`a , á`` «YGQR
, á``jQòJ πFÉ`` °Sh , π`` eÉfi , äÉæ«HQƒJ , (ájÈdG äÉÑcôŸG GóY Éª«`a) ácô◊G ™aód äÉcô``fi
, »∏NGódG ¥GÎM’G äÉcôëŸ ójÈJ äÉYÉ©°ûe , äÉªëØe , (äÉÑcôª∏d â°ù«d) π«¨``°ûJ Qƒ``«°S
Ò¨d) IQGOEG π°SÓ°S , IQGOEG äÓéY , äÉfGƒ£°SCG á«£ZCG , á«FÉHô¡c äGódƒe , ójÈJ ìhGô`` e
áYô°S º«¶æJ πFÉ°Sh , äÉcôfi ¢ùHÉµe , áMhôe Qƒ«°S , ø≤M Iõ¡LCG , (ájÈdG äÉÑcôŸG
∞«¶æàdh äÉcôëª∏d äÉë°Tôe , QGô``°TEG äÉ©ª°T , äÉcôëŸG øe AGõLCÉc ¢ùHÉ≤e , ∑ôëŸG
äGódƒe , Oƒbh äÉî°†e , Oƒ``bh äÉæ``bÉM , äÉcô``ëª∏d IQÉ«W Öj’hO , AGƒ`` ¡dG ó`` jÈJh
, øKGÈdGh ¿GôbEÓd á«µ«dhQó«g äÉ``eÉª°U , π`` ≤æ∏d ¢ShôJ Ö∏Y , ¢ùHÉµe äÉ≤∏M , QÉ«J
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™£b , ƒeÉæjO äGódƒe , äÉHhÉæe , äÉcôëŸGh ácô◊G ™aO πFÉ°Sƒd äÉeõ∏à°ùeh AGõLCG
∫É©°TEG äÉ©ª°T , ∫É©°TEG äGhOCG , ∫É©°TEG πFÉ°Sh , á«FÉHô¡c ∫É©°TEG Iõ¡LCG , äÉYRƒe , á£æ¨‡
âjR äÉë°Tôe , á«FGƒg äÉë°Tôe , á«FGƒg äÉØ¶æe , á«FÉHô¡c äÉFOÉH , ègƒJ äÉ©ª°Th
, á≤fÉN ΩÉ°ùLCG , ø≤M äÉgƒa , §¨°†dG º«¶æJ äGhOCG , Oƒbh äÓØãe , Oƒbh äÉë°Tôeh
∫É©°TEG á©«ªŒ , ÜhÉæàe QÉ«J äGódƒe , äGódƒe , Üƒë°ùŸG AGƒ¡∏d äÉæî°ùe , äÉeÉª°U
äÉî°†e , Oƒbh äÉî°†e , äÉî°†e , ∫É©°TEG äÉØ∏e , »©°SGƒe »`Øjô°üJ ∫É©°TEG , á›óe
äGóMh , É¡æe AGõLCGh ΩOÉ©dG RÉ¨dG ôjhóJ IOÉYEG Iõ¡LCG , á«FGƒg äÉî°†eh Oƒbƒ∏d ø≤M
øY IQÉÑY ¿ƒµJ , »JÉÑædG ºëØ∏d Ö∏Yh »JÉÑædG ºëØdG π°üa πFÉ°Sh , á«ZGôa Úª°†J
äÉØãµe , AGƒ¡dG äÉØ«µÃ á°UÉN §ZGƒ°V , äÉcôëŸGh ácô◊G ™aO πFÉ°SƒH á°UÉN πFÉ°Sh
, ¥ô£dG »`a ºµ– Iõ¡LCG , äÉcôëŸGh ácô◊G ™aO πFÉ°Shh ä’B’ÉH á°UÉN ºµ– äÉ``«dBG
øe AGõLCG ™«æ°üàH ¢UÉN É¡©«ªL , äGhOCGh , ÖdGƒbh , ä’BG , á«dBG äGhOCG , (ä’BG) äÉJƒHhQ
»`a ΩGóîà°SÓd É¡©«ªL , á«ã«∏dG ájOÉMCG πeGƒM , IRÉØM ä’ƒfi , äÉ©°ûe , äÉÑcôŸG
, á«bƒa øMGƒ°T , á«FGƒN äÉî°†e , áWƒ¨°†e á«FGƒg äÉî°†e , á«FÉe äÉeÉª°U , ä’ƒëŸG
ºµ– äGhOCG , OƒbƒdG äGó°üà≤e , ΩOGƒY , OQÉÑdG §«∏î∏d äÉæ``î°ùe , á«æ`` «HQƒJ §`` ZGƒ°V
, Oƒbƒ∏d πjƒ– Iõ¡LCG , äÉcôfih ácôM ™aO πFÉ°Sh , ä’B’ÉH á°UÉN á«FGƒgh á«µ«dhQó«g
, âjR äGOÈe , äÉcôëŸGh ácô◊G ™aO πFÉ°SƒH á°UÉN äƒ°U äGóªfl , äƒ°ü∏d äGóªfl
πFÉ°Sh) á«dBG ádhÉæe äÉæ«cÉe , •QÉ`` fl , á`` jQGôM ä’OÉÑ`` e , äGRGô`` a , §`` ZGƒ°V , ìhGô`` e
π¨°ûdÉH á°UÉN Iõ¡LCG , É«µ«fÉµ«e πª©J ó«dÉH ádƒªfi äGhOCG , (äÉJƒHhôdÉH á°UÉN ádhÉæe
πFÉ°Sh , (äÉæ«cÉŸG øe AGõLCG) äGhOCGh ÖdGƒb , áÑdƒb äÉæ«cÉe , õjôØJ äÉæ«cÉe , ä’B’ÉH
äÉÑcôŸG ±ÓîH á«FÉHô¡c äÉcôfi , ôFÉà°S º°SQ πFÉ°Sh , á«dB’G äGhOC’ÉH á°UÉN â«ÑãJ
πFÉ°SƒH á°UÉN çƒ∏à∏d IOÉ°†e πFÉ°Sh , á«YGQR ä’BG , á«YGQR äGhOCG , íHGƒc äÉfÉ£H , ájÈdG
πFÉ°Shh , äÉæ«cÉŸÉH á°UÉN Qƒ«°S , ƒeÉæjO ¢Tôa , ƒeÉæjO Qƒ«°S , äÉcôëŸGh ácô◊G ™aO
, í«°TÎdG äÉæ«cÉÃ á°UÉN ¢û«WGôN , AÉHô¡µdÉH πª©J ¢Tôa , äÉcôëŸGh ácô◊G ™aO
á°†aÉN Iõ¡LCG , äGôµH , á«FÉHô¡c ïÑ£e ä’BG , í«°TôJ äÉæ«cÉe , äÓ°üØe äGP äÉeÉª°U
, ΩRGƒdh AGõLCG , á≤HÉ°ùdG ™∏°ùdG ™«ªéH á°UÉN ΩRGƒdh AGõLCG , Ωõ©∏d ä’ƒfi , §¨°†∏d
á«YGQR äGhOCG , ä’B’G π≤fh ¿GôbEG äÉfƒµe , á«YGQõdG äÉæ«cÉŸGh AÉ°ûfE’G äÉæ«cÉŸ É¡©«ªL
. (ó«dÉH πª©J ’)
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óàª«d »H …CG õ«LƒdƒæµJ »`Ø∏jO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ShOÉHQÉH : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¢ShOÉHQÉH , π°û«e.»J ¢SCG π«g äQƒc ¢ùHƒ°û«H , äQƒc ¿ôjCG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ó∏H , 2018/5/2 : ájƒdhC’G ïjQÉJ , 017894438 : ájƒdhC’G ºbQ ) : á`````````jƒdhC’G ≥``````M
( »HhQhC’G OÉ–’G : ájƒdhC’G
122572 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
, á«FÉªæ«°S , á«`aGôZƒJƒa , á«ë°ùe , ájôëH á«MÓe , á«ª∏Y πFÉ°Shh Iõ¡LCG
Iõ¡LCG , á«ª«∏©Jh , IÉ«ë∏d Iò≤æe , (±Gô°TEG) á«°üëa , ájQÉ°TEG , á«°SÉ«b , á«fRh , ájô°üH
Iõ¡LCG , AÉHô¡µdG »`a ºµëàdG hCG , º«¶æJ , ¢ù`` jóµJ , π`` jƒ– , π`` jóÑJ , π«°Uƒàd πFÉ°Shh
, πé°ùJ ¢UGôbCG , á£æ¨‡ äÉfÉ«H äÓbÉf , Qƒ°üdG hCG äGƒ°UC’G ï°ùf hCG , ∫É°SQEG , πé°ùàd
πª©J Iõ¡LC’ äÉ«dBG , iôNCG á«ªbQ πé°ùJ §FÉ°Shh DVD ¢UGôbCG , áWƒ¨°†e ¢UGôbCG
πé°ùJ ä’BG , Ö«°SGƒM , äÉfÉ«H á÷É©e ä’BG , áÑ°SÉM ä’BG , ájó≤f πé°ùJ ä’BG , á∏ª©dÉH
Iõ¡LCG , á`«Hƒ°SÉM äÉ«`` ›ôH , äÉ`` fÉ«H á`` ÷É©e Ö`` «°SGƒMh ä’BG , áÑ°SÉM ä’BG , ájó≤f
ájOÉe äÉfƒµeh á«Hƒ°SÉM äÉ«›ôH , äÉfÉ«ÑdG á÷É©e Ö«°SGƒMh Iõ¡LCG , ≥FGô◊G OÉªNE’
ΩGóîà°SÓd ójôah Oófi πµ°ûH ≥Ñ°S Ée ™«ªL ™«Hh áÄ«¡Jh º«ª°üJ ºàj å«M , á«Hƒ°SÉM
äÉÑcôe , É¡æe AGõLCGh ¿GÒW äÉÑcôe , É¡æe AGõLCGh ∑ôëÃ IOhõŸG äÉcôëŸG ∫É› »`a
, äÉjQÉ£H , ¿ƒjõØ∏J Iõ¡LCG , GPS ÈY π≤æJ πFÉ°Sh , á«µ∏°S’ Iõ¡LCG , É¡æe AGõLCGh ájôëH
äGP äÉ≤«Ñ£àdG ôjƒ£J äÉ«›ôH ¢UÉN ƒëf ≈∏Y ∂dP øe ≈æãà°ùjh , á«FÉHô¡c äÓ°Uh
»`a á«fhÎµdEG ºµ– äGóMh , ΩÉY ¢VôZ äGP äÉfÉ«H óYGƒb IQGOEG äÉ«›ôH , ΩÉ©dG ¢Vô¨dG
¢ùµY ä’ƒfi , á«°ü«î°ûJ Iõ¡LCG , ∫É©°TEG äÉàbDƒe , äÉÑcôŸÉH á°UÉN √ÉŒ’Gh áYô°ùdG
, ∫É≤ædG πFÉ°Sh Ïe ≈∏Y øMGƒ°T , ô°TÉÑe QÉ«J ≈dEG ô°TÉÑe QÉ«J ä’ƒfi , ó¡÷G á«dÉY
ô°TÉÑe QÉ«J ≈dEG ô°TÉÑe QÉ«J ä’ƒfi , äƒa 48 ó¡éH ¢ùµY ä’ƒfi , äÉjQÉ£H IQGOEG áª¶fCG
ºµëà∏d á«£‰ äGóMh , ÚdhRÉ÷G ∑ôfi »`a ºµëà∏d á«£‰ äGóMh , âdƒa 48 ó¡éH
á«∏fi á«£‰ ºµ– äGóMh , á÷É©ª∏d á≤M’ á«£‰ ºµ– äGóMh , ∫õjódG äÉcôfi »`a
. á«cP á«fhÎµdEG äÓ¨°ûe hCG äGô©°ûà°ùe , §¨°V äGô©°ûà°ùe , á«FÉHô¡µdG äÉ≤ë∏ŸÉH á°UÉN
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óàª«d »H …CG õ«LƒdƒæµJ »`Ø∏jO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ShOÉHQÉH : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¢ShOÉHQÉH , π°û«e.»J ¢SCG π«g äQƒc ¢ùHƒ°û«H , äQƒc ¿ôjCG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ó∏H , 2018/5/2 : ájƒdhC’G ïjQÉJ , 017894438 : ájƒdhC’G ºbQ ) : á`````````jƒdhC’G ≥``````M
( »HhQhC’G OÉ–’G : ájƒdhC’G
122573 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
AGõLCG , …ôëÑdG hCG …ƒ÷G hCG …ÈdG π≤æàdÉH á°UÉN Iõ¡LCG , äÉÑcôe
äÉë°SÉe , áë°SÉe ¢ûjQh ´QRCG , »eÉeC’G êÉLõ∏d äÉë°SÉe , ∑ôëÃ IOhõŸG äÉÑcôª∏d ΩRGƒdh
, á«FÉHô¡c äÉFOÉH , äÉÑcôŸÉH á°UÉN »`` eÉeC’G êÉ`` Lõ∏d π`` °ùZ Iõ`` ¡LCG , »eÉeC’G êÉLõ∏d
ácôM ™aO πFÉ°Sh , á«FÉHô¡c ácôM ™aO πFÉ°Sh , äÉÑcôŸÉH á°UÉN √ÉŒG äGQÉ°TEG , ¥GƒHCG
πFÉ°Shh òaGƒæ∏d áª¶æe ácôM ™aO πFÉ°Sh , π°ù¨dG πFÉ°Sƒd ácôM ™aO πFÉ°Sh , äÉë°SÉe
á°UÉN äGOÈe , â`jõ∏d äGó``Èe , çÉ©`` Ñf’G »`` a ºµ``– Iõ`` ¡LCG , ìhGôª∏d ácôM ™aO
Iõ¡LCG , á«eÉeCG óFÉ°Sh Iõ¡LCG , á«eÉeC’G í«HÉ°üª∏d ∞«¶æJ πFÉ°Sh , á«æ«HQƒàdG øMGƒ°ûdÉH
á«FÉHô¡c óYÉ≤e , äÉÑcôª∏d á°ùcÉY QGòfEG Iõ¡LCG , ábô°ùdG øe ájÉªM Iõ¡LCGh QGòfEG
»`a ºµ– Iõ¡LCG , πØ≤dG ó°V íÑc áª¶fCG , íÑµdG »`a ºµëà∏d Iõ¡LCG , íHGƒc , äÉÑcôª∏d
ºàJ å«M , ÊhÎµdE’G ºµëà∏d ≥«∏©J á∏«°Sh , ÊhÎµdE’G ºµëà∏d ∫É°SQEG á∏«°Sh , Öë°ùdG
á°UÉN ó©H øY ºµëàdÉH πª©J á«æeCG Iõ¡LCG , äÉÑcôŸG »`a ΩGóîà°SÓd ≥Ñ°S Ée ™«ªL áÄ«¡J
óYÉ≤Ÿ ¿ÉeCG áeõMCG , á«`Ø∏N ájDhQ ÉjGôe , äÉÑcôŸÉH á°UÉN ô¡Ñ∏d IOÉ°†e πFÉ°Sh , äÉÑcôŸÉH
äÉ°UÉe , ¿ÉeC’G áeõMC’ ó°T πFÉ°Sh , äÉÑcôŸG ¿ÉeCG áeõMCÉH á°UÉN ºµ– Iõ¡LCG , äÉÑcôŸG
, IQGOEÓd ácôM ™aO πFÉ°Sh , ájõØM ä’ƒfi , íHÉµe äÉfÉ£H , äÉÑcôŸÉH á°UÉN äÉeó°ü∏d
, äÉÑcôŸG ôWC’ á«b’õfG ÒZ πFÉ°Sh , äÉcôëª∏d πeGƒM , äÉcôëª∏d ácôM ™`` aO π``FÉ°Sh
. á≤HÉ°ùdG ™∏°ùdG ™«ªéH á°UÉN ΩRGƒdh AGõLCG , ájÈdG äÉÑcôª∏d äÉæ«HQƒJ
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óàª«d »H …CG õ«LƒdƒæµJ »`Ø∏jO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ShOÉHQÉH : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¢ShOÉHQÉH , π°û«e.»J ¢SCG π«g äQƒc ¢ùHƒ°û«H , äQƒc ¿ôjCG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ó∏H , 2018/5/2 : ájƒdhC’G ïjQÉJ , 017894438 : ájƒdhC’G ºbQ ) : á`````````jƒdhC’G ≥``````M
( »HhQhC’G OÉ–’G : ájƒdhC’G
122715 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
∫ÉØWCÓd á«∏NGO ¢ùHÓeh ™``°VôdGh ∫ÉØ`` WCÓd ¢ù`` HÓeh ¢SCGQ á«£ZCGh ájòMCGh ¢ùHÓe
™°VôdG ∫ÉØWC’G ¢ùHÓeh ∫ÉØWC’Gh ∫ÉLôdGh AÉ°ùæ∏d Iõ``gÉL ¢ù`` HÓeh ∫É`` ØWCG á`` jòMCGh
¢ùHÓeh á«∏NGódG ¢ùHÓŸGh ¥QƒdG øe â°ù«dh ¢ùHGôŸGh äÉLƒ°ùæŸG øe ∫ÉØWC’G πjOÉæeh
, äÉ©Ñ≤dG , ¢ùª°ûdG äÉ«bGh , áeõMC’G , äÉ©Ñ≤dG , äÉ©Ñ≤dG , ä’Éª◊G äÉeÉé«ÑdGh ΩƒædG
ÜQGƒ÷Gh IÒ°ü≤dG ÜQGƒ÷G , ¿PC’G á«£ZCG , OÉØ°UC’G , ΩÉªëà°S’G á«£ZCGh ΩÉªëà°S’G
ájOQCG , ∫ÉØWC’G ∫Ghô°S , QRBÉŸG , ƒµjÎdG , äGRÉØ≤dG , ájôµæàdG AÉjRC’G , ÜQGƒ÷G , á∏jƒ£dG
, ä’É°T , ìÉ°Th , ∫ÉØWC’G •ƒa , äÉ≤ÑW , äÉHÉ°üY , äÉ©Ñ≤dG , áMÉÑ°ùdG ¢ùHÓe , ΩÉ``ª◊G
, ∫É©f , á«°VÉjQ ájòMCG , ájòMCG , AÉª∏d IOÉ°†e ¢ùHÓe , äÒ°T »J , á«∏NGO ¢ùHÓe , Î°S
. ∫ÉØWCÓd äGQGƒ°ù°ùcG , ájòMCG , ÅWÉ°ûdG ájòMCG
»°S ∫G »H RQƒà°S êGQO ôHƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG áµ∏ªŸG , ƒj …G 02 QG »°S , …Qƒ«°S , ¿hójhôc , OhQ ΩÉ¡fó«°S 51 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : 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
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122716 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 21 áÄØdG »`a
, •É°ûeCG , äGQòe , ábÓM IÉ°Tôa , ô©°û∏d ¢ù«HÉHO , ô©°û∏d IÉ°Tôa , ÖLGƒë∏d IÉ°Tôa
èæØ°SEG , ¢†«MGôe IÉ°Tôa , Qƒ£Y äÉNÉîH , √ÉØ°T IÉ°Tôa , ôaÉXCG IÉ°Tôa , •É°ûeCG äÉ¶aÉM
§«N , π«ªéàdG ΩRGƒd äÉ¶aÉM , á«∏«ªŒ á«YhCG , áWƒ¨°†e ≥«MÉ°ùe Ö∏Y , ¢†«MGôe
èMÉ°S èæØ°SEG , π«ªéàdG OGƒe ádGREG Iõ¡LCG , ájhój ¿Éæ°SCG IÉ°Tôa , ¿Éæ°SC’ÉH ájÉæ©∏d »æ°S
áÑ∏Y , á«∏«ªŒ äGhOCG , ôaÉXC’G ËQóJ äGhOCG , á«éæØ°SEG ™£bh •É°ûeCG , Iô°ûÑdG á«≤æàd
. IQhQÉb , IBGôe , ¥ƒë°ùe
»°S ∫G »H RQƒà°S êGQO ôHƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG áµ∏ªŸG , ƒj …G 02 QG »°S , …Qƒ«°S , ¿hójhôc , OhQ ΩÉ¡fó«°S 51 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : 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
122717 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a
, iôNCG äÉÄa »`a áLQóŸG ÒZ OGƒŸG ∂∏J øe áYƒæ°üŸG ™∏°ùdGh Ió∏≤ŸG Oƒ∏÷Gh Oƒ∏÷G
, ô¡¶dG ≈∏Y πª– ÖFÉ≤M , ÅWÉ°ûdG ¢SÉ«cCG , ó«dG ÖFÉ≤M , ôØ°ùdG ¢SÉ«cCGh ≥jOÉæ°U , ÖFÉ≤M
ÒZ) Ió∏≤e ¢SÉ«cCG , Ió∏≤ŸG ßaÉëŸGh ßaÉëŸG , á«°VÉjQ ÖFÉ≤M , ôØ°ù∏d ¢ùHÓŸG ¢SÉ`` «cCG
, »°ü©dGh »°SÉª°ûdGh äÓ¶ŸG , Oƒ∏÷Gh äÉfGƒ«◊G Oƒ∏L , äÉfGƒ«ë∏d äÉbÉ«dG , (Iõ¡éŸG
. êhô°ùdGh ¥GƒWC’Gh •É«°ùdG
»°S ∫G »H RQƒà°S êGQO ôHƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG áµ∏ªŸG , ƒj …G 02 QG »°S , …Qƒ«°S , ¿hójhôc , OhQ ΩÉ¡fó«°S 51 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : 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
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122718 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a
IOÉe , iôNCG äÉÄa »`a áæª°†àe ÒZ , OGƒŸG √òg øe á`` ©æ°üe ™``∏°Sh iƒ`` `≤e ¥Qh , ¥Qh
hCG á«ÑàµŸG ¢VGôZCÓd á≤°U’ OGƒe , á«Ñàµe OGƒe , Qƒ°U , Öàµ∏d ó«∏Œ IOÉ``e , áYƒÑ£e
, (çÉKC’G GóY Éª«`a) Öàµª∏d äÉeõ∏à°ùeh áÑJÉc ä’BG , AÓW IÉ°Tôa , á«æa OGƒe , á«dõæŸG
áæª°†àe ÒZ) áÄÑ©à∏d á«µ«à°SÓH OGƒe , (Iõ¡LC’G GóY Éª«`a) á«ª«∏©Jh á`«¡«LƒJ OGƒ`` e
¥Qh , á«bQh •ƒa , á«bQh πjOÉæe , áYÉÑW äÉ©Hôe , áYÉÑW ±hôM , (iôNCG äÉÄa »`a
á©æ°üe ∫ÉØWCG πjOÉæe , ¥QƒdG øe á©æ°üe IóMGh IôŸ ΩGóîà°SÓd ∫ÉØWCG πjOÉæe , …ôjôM
. Rƒ∏«∏°ùdG øe
»°S ∫G »H RQƒà°S êGQO ôHƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG áµ∏ªŸG , ƒj …G 02 QG »°S , …Qƒ«°S , ¿hójhôc , OhQ ΩÉ¡fó«°S 51 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : 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
122720 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
»FÉªæ«°ùdGh »`aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üàdGh í°ùŸGh ájôëÑdGh á«ª∏©dG Iõ¡LC’G
Iõ¡LCGh (±Gô°TE’G) ≥≤ëàdGh ¬«LƒàdGh ¢SÉ«≤dGh ¿RƒdGh …ô°üÑdGh
πª©J »àdG Iõ¡LCÓd á«µ«JÉeƒJhC’G ™«ÑdG äÉ«dBGh ä’BG , PÉ≤fE’G Iõ¡LCG , ¢ùjQóàdG äGhOCGh
äÉ`` `fÉ«ÑdG á`` ` `÷É©e äGó``©eh á`` Ñ°SÉ◊G ä’B’G , áÑ°SÉëŸG ä’BG , á«fó©ŸG Oƒ≤ædG ™£≤H
hCG á«FÉHô¡µdG) äGôµH , (á«FÉHô¡µdG) ô©°ûdG äGôµH , ≥jô◊G AÉØWEG RÉ¡L , Ö«°SGƒ◊Gh
Iõ¡LCG , ( ájhó«dG ±ÓîH) ô©°ûdG ôØ°†d (á«FÉHô¡c) äGôµH , ô©°ûdG äGó©› (ájhó«dG
É«FÉHô¡c Úî°ùJ RÉ¡L , ∂dòd äÉ≤ë∏ŸGh (ájhó«dG äGhOC’G) á«FÉHô¡µdG ô©°ûdG ¢ù«∏“
É``«FÉHô¡c ø``î°ùJ ô``©°ûdG ∞«`` Ø°üJ Iõ¡``LCG , ¬JÉ≤ë∏eh (ájhó«dG äGhOC’G) ô©°ûdG ∞«`Ø°üàd
IQGô◊G øjRGƒe , á«fhÎµdEG øjRGƒe º°ù÷G øjRGƒe , ∂dòd äÉ≤ë∏ŸGh (ájhó«dG äGhOC’G)
±ÓîH) á«fhÎµdE’G ΩódG §¨°V áÑbGôe Iõ¡LCG , á«Ñ£dG ¢VGôZC’G ±Ó`` îH á``«ªbôdG
, (»``Ñ£dG ¢ü«î°ûàdG ±ÓîH) á`` «µ«JÉeƒJhCG äÓ∏`` `fi , π«∏– Iõ¡LCG , (»Ñ£dG ΩGóîà°S’G
. ≈£ÿG OGóY , á«ªbQ äÓ∏fi , »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd ±Ó``îH , (Iõ¡LCG) á«FÉ«ª«c äÓ∏fi
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»°S ∫G »H RQƒà°S êGQOôHƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG áµ∏ªŸG , ƒj …CG 02 QG »°S , …Qƒ«°S , ¿hójhôc , OhQ ΩÉ¡fó«°S 51 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : 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
122721 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
¢VGôZCÓd á«ë°U äGô°†ëà°ùe , ájô£«Hh á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe
AGò`` Z , »`` Ñ£dG ΩGó`` îà°SÓd ICÉ«¡e á«FGò¨dG á«ªë∏d OGƒe , á«Ñ£dG
, äGô¡£e , ¿Éæ°SCÓd ™ª°T , ¿Éæ°SC’G ±É≤jE’ IOÉe , äGOÉª°†∏d OGƒe , äÉ≤°U’ , ∫ÉØWCÓd
, IQÉ°†dG ÜÉ`°ûYC’G äGó«Ñe , äÉ`` `jô£Ø∏d äGó`` «Ñe , ΩGƒ`` ¡dG ≈`` ∏Y AÉ°†`` ≤∏d äGô°†`` ëà°ùe
, Ú`` eÉà«`a äGô°†ëà°ùe , äÉæ«eÉà«`ØdG øe »°SÉ°SCG πµ°ûH áYƒæ°üe á«ë°U á«FGòZ äÓªµe
äÓªµe , á«ÁõfEG á«FGòZ äÓªµe , á«Ñ£dG äÉeGóîà°SÓd á«FÉ°ùŸG ™`` «HôdG Iô`` gR â`` jR
á©fÉe πjOÉæeh áHô°ûe πjOÉæe , á≤°UÓdG äÉ°Só©∏d π«dÉfi , á«ª◊ÉH á°UÉNh á«FGòZ
ΩGó`` ` `îà°SÓd Ú`` ©∏d äGô`` °†ëà°ùe , Ú`` ©∏d äGô`` `£b , Ωó≤dG ¥ô©àd äÉLÓY , áfƒØ©∏d
, Ú©∏d ™bQ , »Ñ`` £dG ΩGóîà°SÓd Ú©∏d ºgôe , »Ñ£dG ΩGóî`à°SÓd Ú©∏d äÉÑWôe , »Ñ`` £dG
ä’ƒ°ùÑc , á≤°UÓdG äÉ°Só©dG AGóJQÉH ≥∏©àj Éª«`a Ú©dG Ö«WÎd π«dÉfi , Ú©∏d ∫ƒ°ùZ
, ¢UGôbCG IQƒ°U »`a ájhOCG , …ô°ûÑdG ΩGóîà°SÓd ájhOCG , ¿Éæ°SC’ÉH á°UÉN ájhOCG , ájhOCÓd
ΩGóîà°SÓd (»æ°S §«N) áéMÉ°S OGƒe , çÉ`` fEÓd á«ë°U πjOÉæe , πª◊G QÉÑàNG äGô°†ëà°ùe
. á«`` `ë°U á``jÉYQ äÉ`` éàæe , á«`æ£b É°ü`Y , »FGhO ƒÑ`` eÉ°T , ∫ÉØWCG Íd ¥ƒë°ùe , ¿Éæ°SC’G ™e
á£`` °TÉµdG OGƒ`` ŸG , á«FÉ°ùædG á«ë°üdG πjOÉæŸG , πª◊G QÉÑàNG äGô°†ëà°ùe ¢UÉN πµ°ûHh )
, êÓ©∏d ƒÑeÉ°ûdG ∫ÉØWC’G Ö«∏M , ∫ÉØWC’G ájòZCG , ¿Éæ°SC’G ∞«¶æJ ΩGóî`` à°S’ (§`` «ÿG)
. á«ë°üdG ájÉYôdG äÉéàæe , ø£≤dG ≈°üY
»°S ∫G »H RQƒà°S êGQOôHƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG áµ∏ªŸG , ƒj …CG 02 QG »°S , …Qƒ«°S , ¿hójhôc , OhQ ΩÉ¡fó«°S 51 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : 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
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122723 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
, âMh , ™«ª∏Jh , ∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe , ¢ùHÓŸG π«°ù¨d iôNCG OGƒeh ¢†««ÑJ äGô°†ëà°ùe
, ¿Éæ°SCG ≥«MÉ°ùe , ô©°û∏d ∫ƒ°ùZ , π«ªŒ OGƒe , á«°SÉ°SCG äƒjR , Qƒ£Y , ¿ƒHÉ°U , è`` ë°Sh
πjOÉæe , ∫ÉØWCÓd í°ùe πjOÉæe , ÚjõàdG äÉ``eõ∏à°ùe , ∫É``ª÷Gh á``ë°üdÉH á`` jÉæ©∏d äÉ`` éàæe
ΩGóîà°SÓd πjOÉæe IQƒ°U »`a »æ£b ±ƒ°U , á«∏«ªéàdGh á«ë°üdG ¢VGôZCÓd áÑWôe
≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉNÉîH , (áaÉ¶f ΩRGƒd) Iô°ûÑdÉH ájÉæ©∏d äGô°†ëà°ùe , »∏«ªéàdG
íFGhQ äÓjõe , ¥ô©dG íFGhQ äÓjõe , (áaÉ¶f ΩRGƒd) ∂dÉJ , (áaÉ¶f ΩRGƒd) º``°ù÷G
, ∫ÉLô∏d ƒÑeÉ°T , AÉ°ùæ∏d ƒÑeÉ°T , ƒÑeÉ°T , ƒÑeÉ°T IQƒ°U »`a ¢SCGôdG Iô°ûb äÉLÓY , º°ù÷G
, ó∏é∏d äÉØ£∏e , ¢SCGôdG IhôØd ñÉîH IQƒ°U »`a äÉØ£∏e , ô©°ûdG ≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉØ£∏e
, ô©`` °û∏d øjƒ∏J OGƒe , ô©°ûdG ≈∏Y ΩGó``îà°SÓd äÉ°†«Ñe , ô©`` °û∏d π«`` ªŒ äGô`` °†ëà°ùe
, ô©°û∏d πL , ô©°ûdÉH ájÉæ©dG äÉéàæe , ô©°ûdG ≈`∏Y ΩGó`` ` îà°SÓd π`` L , ô©`` ` °û∏d äÉ`` `¨Ñ°U
, ô©°û∏d ádGREG äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d ó«©Œ ô°†ëà°ùe , ô``©°û∏d á«``°Sƒe , ô©°û∏d äÉÑWôe
º°ù∏H , »`aGÎMG ô©°T º°ù∏H , ô©°û∏d âjR , ô©`°û∏d ´Éæb , ô``©°ûdG ∞«`` `Ø°üàd äGô°†`` ëà°ùe
, äƒjR , ∫ƒ°ùZ , ΩÉªëà°SG πL , ájOÉY ∞«`Ø°üJ á«°Sƒe , …OÉY â«ÑãJ ñÉîH , …OÉY ô©°T
ó©H ó∏÷G Ö«WÎd äƒjR , á«ÑW ÒZ , ΩÉªëà°SG äGô°†ëà°ùe , (»FGhO ÒZ) ¿ƒHÉ°U
äGô°†ëà°ùe , ΩÉªëà°SG πL , ΩÉªëà°S’G »`a ΩGóîà°SÓd äGô°†ëà°ùe , ¢ùª°ûdG ΩÉªM
, ¬Lƒ∏d äÉØ¶æe , (á«∏«ªŒ) ¬LƒdÉH ájÉæY äGô°†ëà°ùe , (á«ÑW ÒZ) ¬LƒdÉH ájÉæY
, (á«∏«ªŒ) π°ùZ πFGƒ°S , ôfƒJ ¥ƒë°ùe , ¿ƒHÉ°U , ∂YO OGƒe , äÉÑWôe , á©æbCG , ∫ƒ°ùZ
, ∫ƒ°ùZ , äÉÁôc , º°ù÷G ∞«¶æàd ájƒZQ OGƒe , (á«ÑW ÒZ) º°ù÷ÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe
(äGô°†ëà°ùe) äÉNÉîH , (á«ÑW ÒZ) º°ùé∏d ≥«MÉ°ùe , π``L , â`` jR , äÉ`` ` ÑWôe , ø`` ` Ñd
¢VGôZC’ (á«ÑW ÒZ) ºØdG ∫ƒ°ùZ äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d äÓjõe , (á«ÑW ÒZ) º°ùé∏d
äGô°†ëà°ùe , (»FGhódG ΩGóîà°S’G ±ÓîH) ºØdÉH ájÉæ©∏d äGô°†ëà°ùe , ºØdG áaÉ¶f
, á«æ°ùdG äÉë«`Ø°üdG ∞°ûµd …ƒªØdG ΩGóîà°SÓd ¢UGôbCG , (¿Éæ°SCG ≥«MÉ°ùe) ºØdG ∞«¶æàd
, »∏«ªéàdG ΩGóîà°SÓd á«æ£b OGƒYCG , ¿Éæ°SCG ÚLÉ©e , ¿Éæ°SC’G ∞«¶æàd äGô°†ëà°ùe
, (á«`` ÑW ô`` «Z) Ú`` ©dÉH á`` jÉæ©∏d äÉ``éàæe , (á``«ÑW ô`` «Z) Ωó`` ≤dÉH á`` jÉæ©dG äGô°†`` ëà°ùe
π«ªéàd ádGREG IOÉe , ¢Tƒ``eôdG , Ö`` LGƒë∏d á«∏«ªŒ äÉéàæe , Ú`` ©∏d ∞`` «¶æJ äÉ`` éàæe
, á«YÉæ°U ¢TƒeQ , Ú©dG π∏¶e , Ú©dG ∫Éëµe , ¢TƒeQ , Ú©dG π«ëµJ ΩÓbCG , Ú©dG
, ΩÉªM ìÓeCG , (»∏«ªŒ) QƒãÑ∏d ∞¶æe , (á«ÑW ÒZ) ΩÉª◊G »`a ΩGóîà°SÓd äÉéàæe
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, ¬Lƒ∏d äÉÁôc , ¬Lƒ∏d á©æbCG , ΩÉªë∏d á«eÓg OGƒe , ΩÉª`` M IƒZQ , ΩÉ`` ªM äGRô`` N
, äÉÁôc , Iô°ûÑdGh º°ùé∏d ÚjõJ OGƒe , Ωó≤dÉH ájÉæ©∏d á«ÑW ÒZ äGô°†ëà°ùe , ºgGôe
ΩGóîà°SÓd äÉNÉîHh ∂dÉJ ≥«MÉ°ùe , ≥«MÉ°ùe , º°ù∏H , äƒjR , á``©æbCG , ∫ƒ`` °ùZ , πL
, Iô°ûÑdGh º°ù÷Gh , Ωó≤dG êÓ©d á«ÑW ÒZ äGô°†ëà°ùe , Iô°ûÑdGh , º°ù÷G , Ωó≤dG ≈∏Y
äGô°†ëà°ùe , ™≤f OGƒeh äƒjR , ìÓeCG IQƒ°U »`a ΩÉª``ë∏d á`` «ÑW Ò`` Z äGô°†`` ëà°ùe
, á«eÓg OGƒe , íFGhô∏d á∏jõe äÉÁôc , íFGhô∏d äÓjõe , á«ÑW ÒZ ¢VÉMôe
, äGô°†ëà°ùe »`a á©Ñ°ûe íFGhQ äÓjõe , ∂dÉJ äÉNÉîHh ≥«MÉ°ùe , ≥«MÉ°ùe , ∫ƒ°ùZ
. á«`æ£b É°ü`Y , AÉ°ùæ∏d íFGhQ äÓjõe , ∫ÉLô∏d íFGhQ äÓjõe , Ωó≤∏d íFGhQ äÓjõe
»°S ∫G »H RQƒà°S êGQOôHƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG áµ∏ªŸG , ƒj …CG 02 QG »°S , …Qƒ«°S , ¿hójhôc , OhQ ΩÉ¡fó«°S 51 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : 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
122732 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
OGƒŸG ™«H äÉeóN , á«Ñàµe ∞FÉXh , ∫ÉªYC’G Ò«°ùJ , ∫ÉªYC’G IQGOEG , ájÉYódG äÉeóN
áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN , áFõéàdÉH á«f’ó«°üdG OGƒŸG ™«H äÉeóN , áFõéàdÉH á«FÉ«ª«µdG
π«ªéàdG äÉéàæe , á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸGh , á«ë°üdG ájÉYôdG äÉéàæÃ á∏°üdG äGP
, Qƒ£©dG , »°üî°ûdG ΩGóîà°SÓd ∞«¶æàdG äGô°†ëà°ùe , áaÉ¶ædG äÉeõ∏à°ùeh ájô£©dG
, á«ë°Uh á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe , Iô°ûÑdÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe , π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe
ájÉYô∏d á«ë°üdG ájÉYôdG äGô°†ëà°ùe , ¿Éæ°SC’G ≥«MÉ°ùe , á«dhC’G äÉaÉ©°SE’G äÉYƒª›
, ¢SGƒeCG , á«fhÎµdEG ábÓM äGhOCG , ábÓM äGhOCG , ∫ÉØbCG , í«JÉØe π°SÓ°S , á«°üî°ûdG
ÉjGôe , Qƒ°U äGQÉWEG , á«éæØ°SEG ™£b , •É°ûeCG , á«fhÎµdEG ¿Éæ°SCG IÉ°Tôa , ¿Éæ°SCG IÉ°Tôa
™£b äGhOCG , ájQÉîa ™£bh äGQƒ∏Hh , Ú∏°SQƒH , á«LÉLR ¿GhCG , á«dõæe äÉjhÉMh á«fBG
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, Üƒ°SÉM Iõ¡LCG , áÑ°SÉM ä’BG , á«`aôW Iõ¡LCGh á«Fôe hCG/h á«Jƒ°U Iõ¡LCG , IóFÉe äGhOCGh
á÷É©e Iõ¡LCG , áÑdÉ°S áWô°TCG , äGÒeÉc , á«Hƒ°SÉM ájOÉe äÉfƒµe , á«Hƒ°SÉM äÉ«›ôH
á£æ¨‡ äÉfÉ«H ‹GƒM , Qƒ°üdG hCG äGƒ°UC’G ï°ùf hCG ∫É°SQEG hCG πé°ùàd Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdG
, É≤Ñ°ùe á∏é°ùe ¢UGôbCGh áWô°TCG , â«°SÉc ¢UGôbCG , â«°SÉc áWô°TCG , ƒjó«`a áWô°TCG
á©æ°üe ™∏°Sh IGƒ≤e á«fƒJôc ¥GQhCG , ¥GQhCG , á«JÉ≤«eh á«æeR á«°SÉ«b äGhOCG , äGôgƒ›
äGhOCG , á«Ñàµe äGhOCG , óFGôL , äÉ≤°ü∏e , äÓ› , Öàc , áYƒÑ£e OGƒe , OGƒŸG √òg øe
ÖFÉ≤Mh äGQÉ«°S ÖFÉ≤M , »YÉæ°üdG ó∏÷Gh ó∏÷G øe á©æ°üe ™∏°S , Ö©d ¥Qh , áHÉàc
™∏°S , iôNCG äÉÄa »`a áæª°†àe ÒZ ÖFÉ≤Mh ¢SÉ«cCG , »°ûe »°üY , äÓ¶e , á©àeCG , ôØ°S
á«°VÉjQh á«fóH á«HôJ OGƒe , Ö©d äGhOCGh ÜÉ©dCG , ájòMCGh ¢SCGQ á°SÎe , ¢ùHÓe , á«é«°ùf
hCG/h á«dƒëc äÉHhô°ûe , iƒ∏M , áØ«`ØN äÉÑLh , áXƒØfi áª©WCG , äÉHhô°ûeh áª©WCG
. á≤HÉ°ùdG äÉeóÿG ™«ªéH ≥∏©àJ ájQÉ°ûà°SG äÉeóNh äÉeƒ∏©e , IÒH , á«dƒëc ÒZ
»°S ∫G »H RQƒà°S êGQO ôHƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG áµ∏ªŸG , ƒj …CG 02 QG »°S. …Qƒ«°S , ¿hójhôc , OhQ ΩÉ¡fó«°S 51 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : 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
122733 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
á«ªë∏d OGƒe , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd á«ë°U äGô°†ëà°ùe , ájô£«Hh á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe
IOÉe , äGOÉª°†∏d OGƒe , äÉ≤°U’ , ∫ÉØWCÓd AGòZ , »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd ICÉ«¡e á«FGò¨dG
äGó«Ñe , ΩGƒ¡dG ≈∏Y AÉ°†≤∏d äGô°†ëà°ùe , äGô¡£e , ¿Éæ°SCÓd ™ª°T , ¿Éæ°SC’G ±É≤jE’
»°SÉ°SCG πµ°ûH áYƒæ°üe á«ë°U á«FGòZ äÓªµe , IQÉ°†dG ÜÉ°ûYC’G äGó«Ñe , äÉjô£Ø∏d
äÉeGóîà°SÓd á«FÉ°ùŸG ™«HôdG IôgR âjR , ÚeÉà«`a äGô°†ëà°ùe , äÉæ«eÉà«`ØdG øe
äÉ°Só©∏d π«dÉfi , á«ª◊ÉH á°UÉNh á«FGòZ äÓªµe , á«ÁõfEG á«FGòZ äÓªµe , á«Ñ£dG
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, Ú©∏d äGô£b , Ωó≤dG ¥ô©àd äÉLÓY , áfƒØ©∏d á©fÉe πjOÉæeh áHô°ûe πjOÉæe , á≤°UÓdG
ºgôe , »Ñ£dG ΩGóî`à°SÓd Ú©∏d äÉÑWôe , »Ñ``£dG ΩGóî``à°SÓd Ú`` ` ©∏d äGô``°†`` ëà°ùe
≥∏©àj Éª«`a Ú©dG Ö«WÎd π«dÉfi , Ú©∏d ∫ƒ°ùZ , Ú©∏d ™bQ , »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd Ú©∏d
ΩGóîà°SÓd ájhOCG , ¿Éæ°SC’ÉH á°UÉN ájhOCG , ájhOCÓd ä’ƒ°ùÑc , á≤°UÓdG äÉ°Só©dG AGóJQÉH
, çÉfEÓd á«ë°U πjOÉæe , πª◊G QÉÑàNG äGô°†ëà°ùe , ¢UGôbCG IQƒ°U »`a ájhOCG , …ô°ûÑdG
, »FGhO ƒÑeÉ°T , ∫ÉØWCG Íd ¥ƒë°ùe , ¿Éæ°SC’G ™e ΩGóîà°SÓd (»æ°S §«N) áéMÉ°S OGƒe
. á«ë°U ájÉYQ äÉéàæe , á«`æ£b É°ü`Y
»°S ∫G »H RQƒà°S êGQOôHƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG áµ∏ªŸG , , ƒj …CG 02 QG »°S , …Qƒ«°S , ¿hójhôc , OhQ ΩÉ¡fó«°S 51 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : 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
122747 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. π«ªéàdG äÉfƒdÉ°U äÉeóN , á«f’ó«°üdG äGQÉ°ûà°S’G , äÉeóÿG
õeƒ«`ØjôH OhÉfƒjQÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa : á`````````````````````````«°ùæ÷G
É°ùfôa , ¢ùjQÉH , 75002 , Qƒ«eƒjQ ƒjQ 115 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : 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
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122748 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
OGƒŸG ™«H äÉeóN , á«Ñàµe ∞FÉXh , ∫ÉªYC’G Ò«°ùJ , ∫ÉªYC’G IQGOEG , ájÉYódG äÉeóN
áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN , áFõéàdÉH á«f’ó«°üdG OGƒŸG ™«H äÉeóN , áFõéàdÉH á«FÉ«ª«µdG
π«ªéàdG äÉéàæe , á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸGh , á«ë°üdG ájÉYôdG äÉéàæÃ á∏°üdG äGP
, Qƒ£©dG , »°üî°ûdG ΩGóîà°SÓd ∞«¶æàdG äGô°†ëà°ùe , áaÉ¶ædG äÉeõ∏à°ùeh ájô£©dG
, á«ë°Uh á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe , Iô°ûÑdÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe , π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe
ájÉYô∏d á«ë°üdG ájÉYôdG äGô°†ëà°ùe , ¿Éæ°SC’G ≥«MÉ°ùe , á«dhC’G äÉaÉ©°SE’G äÉYƒª›
, ¢SGƒeCG , á«fhÎµdEG ábÓM äGhOCG , ábÓM äGhOCG , ∫ÉØbCG , í«JÉØe π°SÓ°S , á«°üî°ûdG
ÉjGôe , Qƒ°U äGQÉWEG , á«éæØ°SEG ™£b , •É°ûeCG , á«fhÎµdEG ¿Éæ°SCG IÉ°Tôa , ¿Éæ°SCG IÉ°Tôa
™£b äGhOCG , ájQÉîa ™£bh äGQƒ∏Hh , Ú∏°SQƒH , á«LÉLR ¿GhCG , á«dõæe äÉjhÉMh á«fBG
, Üƒ°SÉM Iõ¡LCG , áÑ°SÉM ä’BG , á«`aôW Iõ¡LCGh á«Fôe hCG/h á«Jƒ°U Iõ¡LCG , IóFÉe äGhOCGh
á÷É©e Iõ¡LCG , áÑdÉ°S áWô°TCG , äGÒeÉc , á«Hƒ°SÉM ájOÉe äÉfƒµe , á«Hƒ°SÉM äÉ«›ôH
á£æ¨‡ äÉfÉ«H ‹GƒM , Qƒ°üdG hCG äGƒ°UC’G ï°ùf hCG ∫É°SQEG hCG πé°ùàd Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdG
, É≤Ñ°ùe á∏é°ùe ¢UGôbCGh áWô°TCG , â«°SÉc ¢UGôbCG , â«°SÉc áWô°TCG , ƒjó«`a áWô°TCG
á©æ°üe ™∏°Sh IGƒ≤e á«fƒJôc ¥GQhCG , ¥GQhCG , á«JÉ≤«eh á«æeR á«°SÉ«b äGhOCG , äGôgƒ›
äGhOCG , á«Ñàµe äGhOCG , óFGôL , äÉ≤°ü∏e , äÓ› , Öàc , áYƒÑ£e OGƒe , OGƒŸG √òg øe
ÖFÉ≤Mh äGQÉ«°S ÖFÉ≤M , »YÉæ°üdG ó∏÷Gh ó∏÷G øe á©æ°üe ™∏°S , Ö©d ¥Qh , áHÉàc
™∏°S , iôNCG äÉÄa »`a áæª°†àe ÒZ ÖFÉ≤Mh ¢SÉ«cCG , »°ûe »°üY , äÓ¶e , á©àeCG , ôØ°S
á«°VÉjQh á«fóH á«HôJ OGƒe , Ö©d äGhOCGh ÜÉ©dCG , ájòMCGh ¢SCGQ á°SÎe , ¢ùHÓe , á«é«°ùf
, á«dƒëc ÒZ äÉHhô°ûe , iƒ∏M , áØ«`ØN äÉÑLh , áXƒØfi áª©WCG , äÉHhô°ûeh áª©WCG
. 35 áÄØdÉH áLQóŸG ÜÉ≤ãdG OGƒYCGh ÚæNóŸG ä’É≤eh ôFÉé°ùdGh ≠ÑàdG , á«dƒëc ÒZ IÒH
õeƒ«`ØjôH OhÉfƒjQÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa : á`````````````````````````«°ùæ÷G
É°ùfôa , ¢ùjQÉH , 75002 , Qƒ«eƒjQ ƒjQ 115 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : 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
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122749 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
á«ªë∏d OGƒe , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd á«ë°U äGô°†ëà°ùe , ájô£«Hh á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe
IOÉe , äGOÉª°†∏d OGƒe , äÉ≤°U’ , ∫ÉØWCÓd AGòZ , »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd ICÉ«¡e á«FGò¨dG
äGó«Ñe , ΩGƒ¡dG ≈∏Y AÉ°†≤∏d äGô°†ëà°ùe , äGô¡£e , ¿Éæ°SCÓd ™ª°T , ¿Éæ°SC’G ±É≤jE’
»°SÉ°SCG πµ°ûH áYƒæ°üe á«ë°U á«FGòZ äÓªµe , IQÉ°†dG ÜÉ°ûYC’G äGó«Ñe , äÉjô£Ø∏d
äÉeGóîà°SÓd á«FÉ°ùŸG ™«HôdG IôgR âjR , ÚeÉà«`a äGô°†ëà°ùe , äÉæ«eÉà«`ØdG øe
äÉ°Só©∏d π«dÉfi , á«ª◊ÉH á°UÉNh á«FGòZ äÓªµe , á«ÁõfEG á«FGòZ äÓªµe , á«Ñ£dG
Ú©∏d äGô£b , Ωó≤dG ¥ô©àd äÉLÓY , áfƒØ©∏d á©fÉe πjOÉæeh áHô°ûe πjOÉæe , á≤°UÓdG
ºgôe , »Ñ£dG ΩGóî`à°SÓd Ú©∏d äÉÑWôe , »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd Ú©∏d äGô°†ëà°ùe
≥∏©àj Éª«`a Ú©dG Ö«WÎd π«dÉfi , Ú©∏d ∫ƒ°ùZ , Ú©∏d ™bQ , »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd Ú©∏d
ΩGóîà°SÓd ájhOCG , ¿Éæ°SC’ÉH á°UÉN ájhOCG , ájhOCÓd ä’ƒ°ùÑc , á≤°UÓdG äÉ°Só©dG AGóJQÉH
çÉfEÓd á«ë°U πjOÉæe , πª◊G QÉÑàNG äGô°†ëà°ùe , ¢UGôbCG IQƒ°U »`a ájhOCG , …ô°ûÑdG
πµ°ûHh ) , ∫ÉØWCG Íd ¥ƒë°ùe , ¿Éæ°SC’G ™e ΩGóîà°SÓd (»æ°S §«N) áéMÉ°S OGƒe
(§«ÿG) á£°TÉµdG OGƒŸG , á«FÉ°ùædG á«ë°üdG πjOÉæŸG , πª◊G QÉÑàNG äGô°†ëà°ùe ¢UÉN
. ∫ÉØWC’G ájòZCG , ¿Éæ°SC’G ∞«¶æJ ΩGóîà°S’
õeƒ«`ØjôH OhÉfƒjQÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa : á`````````````````````````«°ùæ÷G
É°ùfôa , ¢ùjQÉH , 75002 , Qƒ«eƒjQ ƒjQ 115 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : 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
122750 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
âMh , ™«ª∏Jh , ∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe , ¢ùHÓŸG π«°ù¨d iôNCG OGƒeh ¢†««ÑJ äGô°†ëà°ùe
, ¿Éæ°SCG ≥«MÉ°ùe , ô©°û∏d ∫ƒ°ùZ , π«ªŒ OGƒe , á«°SÉ°SCG äƒjR , Qƒ£Y , ¿ƒHÉ°U , èë°Sh
πjOÉæe , ∫ÉØWCÓd í°ùe πjOÉæe , ÚjõàdG äÉeõ∏à°ùe , ∫Éª÷Gh áë°üdÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe
-130-

(1273) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

ΩGóîà°SÓd πjOÉæe IQƒ°U »`a »æ£b ±ƒ°U , á«∏«ªéàdGh á«ë°üdG ¢VGôZCÓd áÑWôe
≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉNÉîH , (áaÉ¶f ΩRGƒd) Iô°ûÑdÉH ájÉæ©∏d äGô°†ëà°ùe , »∏«ªéàdG
íFGhQ äÓjõe , ¥ô©dG íFGhQ äÓjõe , (áaÉ¶f ΩRGƒd) ∂dÉJ , (áaÉ¶f ΩRGƒd) º°ù÷G
, ∫ÉLô∏d ƒÑeÉ°T , AÉ°ùæ∏d ƒÑeÉ°T , ƒÑeÉ°T , ƒÑeÉ°T IQƒ°U »`a ¢SCGôdG Iô°ûb äÉLÓY , º°ù÷G
äÉØ£∏e , ¢SCGôdG Ihô`` Ød ñÉ`` îH IQƒ`` °U »`` a äÉ`` Ø£∏e , ô`` ©°ûdG ≈`` ∏Y ΩGóî`` à°SÓd äÉØ`` £∏e
ô©°û∏d øjƒ∏J OGƒe , ô©°ûdG ≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉ°†«Ñe , ô©°û∏d π«ªŒ äGô°†ëà°ùe ó∏é∏d
, ô©°û∏d πL , ô©°ûdÉH ájÉæ©dG äÉéàæe , ô©°ûdG ≈∏Y ΩGó`` îà°SÓd π`L , ô©`` `°û∏d äÉ¨`` Ñ°U
, ô©°û∏d ádGREG äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d ó«©Œ ô°†ëà°ùe , ô©°û∏d á«°Sƒe , ô©°û∏d äÉÑWôe
º°ù∏H , »`aGÎMG ô©°T º°ù∏H , ô©°û∏d âjR , ô©°û∏d ´Éæb , ô©°ûdG ∞«`Ø°üàd äGô°†ëà°ùe
äƒjR , ∫ƒ°ùZ , ΩÉªëà°SG πL , ájOÉY ∞«`Ø°üJ á«°Sƒe , …OÉY â«ÑãJ ñÉîH , …OÉY ô©°T
ó©H ó∏÷G Ö«WÎd äƒjR , á«ÑW ÒZ , ΩÉªëà°SG äGô°†ëà°ùe , (»FGhO ÒZ) ¿ƒHÉ°U
äGô°†ëà°ùe , ΩÉªëà°SG πL , ΩÉªëà°S’G »`a ΩGóîà°SÓd äGô°†ëà°ùe , ¢ùª°ûdG ΩÉªM
, ¬Lƒ∏d äÉØ¶æe , (á«∏«ªŒ) ¬LƒdÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe , (á«ÑW ÒZ) ¬LƒdÉH ájÉæ©dG
(á«∏«ªŒ) π°ùZ πFGƒ°S , ôfƒJ ¥ƒë°ùe , ¿ƒHÉ°U , ∂YO OGƒe , äÉÑWôe , á©`` æbCG , ∫ƒ°ù``Z
∫ƒ°ùZ , äÉÁôc , º°ù÷G ∞«¶æàd ájƒZQ OGƒe , (á«ÑW ÒZ) º°ù÷ÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe
(äGô°†ëà°ùe) äÉNÉîH , (á«ÑW ÒZ) º°ùé∏d ≥«MÉ°ùe , πL , âjR , äÉÑWôe , Íd
¢VGôZC’ (á«ÑW ÒZ) ºØdG ∫ƒ°ùZ äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d äÓjõe , (á«ÑW ÒZ) º°ùé∏d
äGô°†ëà°ùe , (»FGhódG ΩGóîà°S’G ±ÓîH) ºØdÉH ájÉæ©∏d äGô°†ëà°ùe , ºØdG áaÉ¶f
á«æ°ùdG äÉë«`Ø°üdG ∞°ûµd …ƒªØdG ΩGóîà°SÓd ¢UGôbCG , (¿Éæ°SCG ≥«MÉ°ùe) ºØdG ∞«¶æàd
, »∏«ªéàdG ΩGóîà°SÓd á«æ£b OGƒYCG , ¿Éæ°SCG ÚLÉ©e , ¿Éæ°SC’G ∞«¶æàd äGô°†ëà°ùe
äÉéàæe , (á«ÑW ÒZ) Ú©dÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe , (á«ÑW ÒZ) Ωó≤dÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe
ΩÓbCG , Ú©dG π«ªéàd ádGREG IOÉe , ¢TƒeôdG , ÖLGƒë∏d á«∏«ªŒ äÉéàæe , Ú©∏d ∞«¶æJ
ΩGóîà°SÓd äÉéàæe , á«YÉæ°U ¢TƒeQ , Ú©dG π∏¶e , Ú©dG ∫Éëµe , ¢TƒeQ , Ú©dG π«ëµJ
IƒZQ , ΩÉªM äGRôN , ΩÉªM ìÓeCG , (»∏«ªŒ) QƒãÑ∏d ∞¶æe , (á«ÑW ÒZ) ΩÉª◊G »`a
ÒZ äGô°†ëà°ùe , ºgGôe , ¬Lƒ∏d äÉÁôc , ¬Lƒ∏d á©æbCG , ΩÉªë∏d á«eÓg OGƒe , ΩÉªM
äƒjR , á©æbCG , ∫ƒ°ùZ , πL , äÉÁôc , Iô°ûÑdGh º°ùé∏d ÚjõJ OGƒe , Ωó≤dÉH ájÉæ©∏d á«ÑW
, Iô°ûÑdGh , º°ù÷G , Ωó≤dG ≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉNÉîHh ∂dÉJ ≥«MÉ°ùe , ≥«MÉ°ùe , º°ù∏H
ΩÉªë∏d á«ÑW ÒZ äGô°†ëà°ùe , Iô°ûÑdGh º°ù÷Gh , Ωó≤dG êÓ©d á«ÑW ÒZ äGô°†ëà°ùe
íFGhô∏d äÓjõe , á«ÑW ÒZ ¢VÉMôe äGô°†ëà°ùe , ™≤f OGƒeh äƒjR , ìÓeCG IQƒ°U »`a
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, ∂dÉJ äÉNÉîHh ≥«MÉ°ùe , ≥«MÉ°ùe , ∫ƒ°ùZ , á«eÓg OGƒe , íFGhô∏d á∏jõe äÉÁôc
, ∫ÉLô∏d íFGhQ äÓjõe , Ωó≤∏d íFGhQ äÓjõe , äGô°†ëà°ùe »`a á©Ñ°ûe íFGhQ äÓjõe
. á«`æ£b É°ü`Y , AÉ°ùæ∏d íFGhQ äÓjõe
õeƒ«`ØjôH OhÉfƒjQÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa : á`````````````````````````«°ùæ÷G
É°ùfôa , ¢ùjQÉH , 75002 , Qƒ«eƒjQ ƒjQ 115 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : 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
122771 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
âMh , ™«ª∏Jh , ∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe , ¢ùHÓŸG π«°ù¨d iôNCG OGƒeh ¢†««ÑJ äGô°†ëà°ùe
, ¿Éæ°SCG ≥«MÉ°ùe , ô©°û∏d ∫ƒ°ùZ , π«ªŒ OGƒe , á«°SÉ°SCG äƒjR , Qƒ£Y , ¿ƒHÉ°U , èë°Sh
πjOÉæe , ∫ÉØWCÓd í°ùe πjOÉæe , ÚjõàdG äÉeõ∏à°ùe , ∫Éª÷Gh áë°üdÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe
ΩGóîà°SÓd πjOÉæe IQƒ°U »`a »æ£b ±ƒ°U , á«∏«ªéàdGh á«ë°üdG ¢VGôZCÓd áÑWôe
≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉNÉîH , (áaÉ¶f ΩRGƒd) Iô°ûÑdÉH ájÉæ©∏d äGô°†ëà°ùe , »∏«ªéàdG
íFGhQ äÓjõe , ¥ô©dG íFGhQ äÓjõe , (áaÉ¶f ΩRGƒd) ∂dÉJ , (áaÉ¶f ΩRGƒd) º°ù÷G
∫ÉLô∏d ƒÑeÉ°T , AÉ°ùæ∏d ƒÑeÉ°T , ƒÑeÉ°T , ƒÑeÉ°T IQƒ°U »`a ¢SCGôdG Iô°ûb äÉLÓY , º°ù÷G
äÉØ£∏e , ¢SCGôdG IhôØd ñÉîH IQƒ°U »`a äÉØ£∏e , ô©°ûdG ≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉØ£∏e
ô©°û∏d øjƒ∏J OGƒe , ô©°ûdG ≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉ°†«Ñe , ô©°û∏d π«ªŒ äGô°†ëà°ùe ó∏é∏d
, ô©°û∏d πL , ô©°ûdÉH ájÉæ©dG äÉéàæe , ô©°ûdG ≈∏Y ΩGó`` îà°SÓd π`L , ô©°û∏d äÉ¨Ñ°U
ô©°û∏d ádGREG äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d ó«©Œ ô°†ëà°ùe , ô©°û∏d á«°Sƒe , ô©°û∏d äÉÑWôe
º°ù∏H , »`aGÎMG ô©°T º°ù∏H , ô©°û∏d âjR , ô©°û∏d ´Éæb , ô©°ûdG ∞«`Ø°üàd äGô°†ëà°ùe
äƒjR , ∫ƒ°ùZ , ΩÉªëà°SG πL , ájOÉY ∞«`Ø°üJ á«°Sƒe , …OÉY â«ÑãJ ñÉîH , …OÉY ô©°T
ó©H ó∏÷G Ö«WÎd äƒjR , á«ÑW ÒZ , ΩÉªëà°SG äGô°†ëà°ùe , (»FGhO ÒZ) ¿ƒHÉ°U
äGô°†ëà°ùe , ΩÉªëà°SG πL , ΩÉªëà°S’G »`a ΩGóîà°SÓd äGô°†ëà°ùe , ¢ùª°ûdG ΩÉªM
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, ¬Lƒ∏d äÉØ¶æe , (á«∏«ªŒ) ¬LƒdÉH ájÉæY äGô°†ëà°ùe , (á«ÑW ÒZ) ¬LƒdÉH ájÉæY
(á«∏«ªŒ) π°ùZ πFGƒ°S , ôfƒJ ¥ƒë°ùe , ¿ƒHÉ°U , ∂YO OGƒe , äÉÑWôe , á©æbCG , ∫ƒ°ùZ
∫ƒ°ùZ , äÉÁôc , º°ù÷G ∞«¶æàd ájƒZQ OGƒe , (á«ÑW ÒZ) º°ù÷ÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe
(äGô°†ëà°ùe) äÉNÉîH , (á«ÑW ÒZ) º°ùé∏d ≥«MÉ°ùe , πL , âjR , äÉÑWôe , Íd
¢VGôZC’ (á«ÑW ÒZ) ºØdG ∫ƒ°ùZ äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d äÓjõe , (á«ÑW ÒZ) º°ùé∏d
äGô°†ëà°ùe , (»FGhódG ΩGóîà°S’G ±ÓîH) ºØdÉH ájÉæ©∏d äGô°†ëà°ùe , ºØdG áaÉ¶f
á«æ°ùdG äÉë«`Ø°üdG ∞°ûµd …ƒªØdG ΩGóîà°SÓd ¢UGôbCG , (¿Éæ°SCG ≥«MÉ°ùe) ºØdG ∞«¶æàd
, »∏«ªéàdG ΩGóîà°SÓd á«æ£b OGƒYCG , ¿Éæ°SCG ÚLÉ©e , ¿Éæ°SC’G ∞«¶æàd äGô°†ëà°ùe
äÉéàæe , (á«ÑW ÒZ) Ú©dÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe , (á«ÑW ÒZ) Ωó≤dÉH ájÉæY äGô°†ëà°ùe
ΩÓbCG , Ú©dG π«ªéàd ádGREG IOÉe , ¢TƒeôdG , ÖLGƒë∏d á«∏«ªŒ äÉéàæe , Ú©∏d ∞«¶æJ
ΩGóîà°SÓd äÉéàæe , á«YÉæ°U ¢TƒeQ , Ú©dG π∏¶e , Ú©dG ∫Éëµe , ¢TƒeQ , Ú©dG π«ëµJ
IƒZQ , ΩÉªM äGRôN , ΩÉªM ìÓeCG , (»∏«ªŒ) QƒãÑ∏d ∞¶æe , (á«ÑW ÒZ) ΩÉª◊G »`a
ÒZ äGô°†ëà°ùe , ºgGôe , ¬Lƒ∏d äÉÁôc , ¬Lƒ∏d á©æbCG , ΩÉªë∏d á«eÓg OGƒe , ΩÉªM
äƒjR , á©æbCG , ∫ƒ°ùZ , πL , äÉÁôc , Iô°ûÑdGh º°ùé∏d ÚjõJ OGƒe , Ωó≤dÉH ájÉæ©∏d á«ÑW
, Iô°ûÑdGh , º°ù÷G , Ωó≤dG ≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉNÉîHh ∂dÉJ ≥«MÉ°ùe , ≥«MÉ°ùe , º°ù∏H
ΩÉªë∏d á«ÑW ÒZ äGô°†ëà°ùe , Iô°ûÑdGh º°ù÷Gh , Ωó≤dG êÓ©d á«ÑW ÒZ äGô°†ëà°ùe
íFGhô∏d äÓjõe , á«ÑW ÒZ ¢VÉMôe äGô°†ëà°ùe , ™≤f OGƒeh äƒjR , ìÓeCG IQƒ°U »`a
, ∂dÉJ äÉNÉîHh ≥«MÉ°ùe , ≥«MÉ°ùe , ∫ƒ°ùZ , á«eÓg OGƒe , íFGhô∏d á∏jõe äÉÁôc
, ∫ÉLô∏d íFGhQ äÓjõe , Ωó≤∏d íFGhQ äÓjõe , äGô°†ëà°ùe »`a á©Ñ°ûe íFGhQ äÓjõe
. á«`æ£b É°ü`Y , AÉ°ùæ∏d íFGhQ äÓjõe
óàª«d ΩG »J ¿ƒ°ùJGh.¢SG.ájG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ¿hÉJ OhQ , II …Éc õeÉgÉµjh , Îæ°S õ«°ùaÒ°S âjQƒHQƒc GÎ°ù«`a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , 1110 »L »`a , ’ƒJQƒJ
2018/10/11 : 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
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122772 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
á«ªë∏d OGƒe , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd á«ë°U äGô°†ëà°ùe , ájô£«Hh á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe
IOÉe , äGOÉª°†∏d OGƒe , äÉ≤°U’ , ∫ÉØWCÓd AGòZ , »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd ICÉ«¡e á«FGò¨dG
äGó«Ñe , ΩGƒ¡dG ≈∏Y AÉ°†≤∏d äGô°†ëà°ùe , äGô¡£e , ¿Éæ°SCÓd ™ª°T , ¿Éæ°SC’G ±É≤jE’
»°SÉ°SCG πµ°ûH áYƒæ°üe á«ë°U á«FGòZ äÓªµe , IQÉ°†dG ÜÉ°ûYC’G äGó«Ñe , äÉjô£Ø∏d
äÉeGóîà°SÓd á«FÉ°ùŸG ™«HôdG IôgR âjR , ÚeÉà«`a äGô°†ëà°ùe , äÉæ«eÉà«`ØdG øe
äÉ°Só©∏d π«dÉfi , á«ª◊ÉH á°UÉNh á«FGòZ äÓªµe , á«ÁõfEG á«FGòZ äÓªµe , á«Ñ£dG
, Ú©∏d äGô£b , Ωó≤dG ¥ô©àd äÉLÓY , áfƒØ©∏d á©fÉe πjOÉæeh áHô°ûe πjOÉæe , á≤°UÓdG
ºgôe , »Ñ£dG ΩGóî`à°SÓd Ú©∏d äÉ``ÑWôe , »`` Ñ£dG ΩGóî`` à°SÓd Ú`` ©∏d äGô°†`` ëà°ùe
≥∏©àj Éª«`a Ú©dG Ö«WÎd π«dÉfi , Ú©∏d ∫ƒ°ùZ , Ú©∏d ™bQ , »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd Ú©∏d
ΩGóîà°SÓd ájhOCG , ¿Éæ°SC’ÉH á°UÉN ájhOCG , ájhOCÓd ä’ƒ°ùÑc , á≤°UÓdG äÉ°Só©dG AGóJQÉH
, çÉfEÓd á«ë°U πjOÉæe , πª◊G QÉÑàNG äGô°†ëà°ùe , ¢UGôbCG IQƒ°U »`a ájhOCG , …ô°ûÑdG
, »FGhO ƒÑeÉ°T , ∫ÉØWCG Íd ¥ƒë°ùe , ¿Éæ°SC’G ™e ΩGóîà°SÓd (»æ°S §«N) áéMÉ°S OGƒe
. á«ë°U ájÉYQ äÉéàæe , á«`æ£b É°ü`Y
óàª«d ΩG »J ¿ƒ°ùJGh.¢SG.¬jG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ¿hÉJ OhQ , II …Éc õeÉgÉµjh , Îæ°S õ«°ùaÒ°S âjQƒHQƒc GÎ°ù«`a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , 1110 »L »`a , ’ƒJQƒJ
2018/10/11 : 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
122790 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
á«ªë∏d OGƒe , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd á«ë°U äGô°†ëà°ùe , ájô£«Hh á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe
IOÉe , äGOÉª°†∏d OGƒe , äÉ≤°U’ , ∫ÉØWCÓd AGòZ , »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd ICÉ«¡e á«FGò¨dG
äGó«Ñe , ΩGƒ¡dG ≈∏Y AÉ°†≤∏d äGô°†ëà°ùe , äGô¡£e , ¿Éæ°SCÓd ™ª°T , ¿Éæ°SC’G ±É≤jE’
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»°SÉ°SCG πµ°ûH áYƒæ°üe á«ë°U á«FGòZ äÓªµe , IQÉ°†dG ÜÉ°ûYC’G äGó«Ñe , äÉjô£Ø∏d
äÉeGóîà°SÓd á«FÉ°ùŸG ™«HôdG IôgR âjR , ÚeÉà«`a äGô°†ëà°ùe , äÉæ«eÉà«`ØdG øe
äÉ°Só©∏d π«dÉfi , á«ª◊ÉH á°UÉNh á«FGòZ äÓªµe , á«ÁõfEG á«FGòZ äÓªµe , á«Ñ£dG
Ú©∏d äGô£b , Ωó≤dG ¥ô©àd äÉLÓY , áfƒØ©∏d á©fÉe πjOÉæeh áHô°ûe πjOÉæe , á≤°UÓdG
ºgôe , »Ñ£dG ΩGóî`à°SÓd Ú©∏d äÉÑWôe , »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd Ú©∏d äGô°†ëà°ùe
≥∏©àj Éª«`a Ú©dG Ö«WÎd π«dÉfi , Ú©∏d ∫ƒ°ùZ , Ú©∏d ™bQ , »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd Ú©∏d
ΩGóîà°SÓd ájhOCG , ¿Éæ°SC’ÉH á°UÉN ájhOCG , ájhOCÓd ä’ƒ°ùÑc , á≤°UÓdG äÉ°Só©dG AGóJQÉH
, çÉfEÓd á«ë°U πjOÉæe , πª◊G QÉÑàNG äGô°†ëà°ùe , ¢UGôbCG IQƒ°U »`a ájhOCG , …ô°ûÑdG
, »FGhO ƒÑeÉ°T , ∫ÉØWCG Íd ¥ƒë°ùe , ¿Éæ°SC’G ™e ΩGóîà°SÓd (»æ°S §«N) áéMÉ°S OGƒe
. á«ë°U ájÉYQ äÉéàæe , á«`æ£b É°ü`Y
óàª«d ΩG »J ¿ƒ°ùJGh.¢SG.¬jG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ¿hÉJ OhQ , II …Éc õeÉgÉµjh , Îæ°S õ«°ùaÒ°S âjQƒHQƒc GÎ°ù«`a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , 1110 »L »`a , ’ƒJQƒJ
2018/10/11 : 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
122791 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 8 áÄØdG »`a
π°üf , ábÓM äGôØ°T äÉ¶aÉM , ábÓM äGôØ°T , (ó«dÉH πª©J) ájhój πFÉ°Shh äGhOCG
äÉjhÉM , (á«FÉHô¡c ÒZh á«FÉHô¡c) »°üî°ûdG ΩGóîà°SÓd ôaÉXCG äÉª∏≤e , ¢SGƒeCÓd
áàÑãe ¢SGƒeCG/QÉ«Z äGôØ°T IóMGh IôŸ ΩGóîà°SÓd ¢SGƒeCG , ¢SGƒeC’G π°üf πLCG øe ICÉ«¡e
äGhOCG , »FÉHô¡c ÒZh »FÉHô¡c , •É≤∏e , (ájhój OóY) ∫Éª÷ÉH ájÉæ©dG ¢VGôZC’G Iõ¡LCG
OóY) Iô°ûÑ∏d á«∏«ªéàdG á÷É©ª∏d πFÉ°Sh , á«∏«ªéàdG ¢VGôZCÓd Iõ¡LCGh ó«dÉH πª©J
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áé°ùfCG ádGRE’ (ájhój OóY) Iõ¡LCG , »°üî°ûdG ΩGóîà°SÓd ájhój πFÉ°Shh äGhOCG , (ájhój
äÉ°VGôb , ÜGógC’G ¢ü≤Y äGhOCG , äÉ°ü≤e , ∫Éª÷ÉH ájÉæ©∏d èë°ùdG á£°SGƒH º°ù÷G
¬LƒdG ô©°T ádGRE’ Iõ¡LCG , ô©°T ádGREG πFÉ°Sh , ô©°T ádGREG Iõ¡LCG , äGÒ°û≤dG §bÓeh
ΩÓbCG , ô©°ûdG Öjò°ûJh ádGREGh ™£≤dG »`a »°üî°ûdG ΩGóîà°SÓd á«FÉHô¡c Iõ¡LCG , º°ù÷Gh
(ájhój OóY) ô©°ûdG èjƒªàd á«FÉHô¡c Iõ¡LCG , (ájhój OóY) ô©°ûdG ∞«`Ø°üàd á«FÉHô¡c
∞«`Ø°üàd á«FÉHô¡c Iõ¡LCG , ô©°ûdG ádGRE’ Iõ¡LCG , á«FÉHô¡c ÒZ ô©°T ∞«`Ø°üJ Iõ¡LCG
(ájhój OóY) Iõ¡LCG , ô©°ûdG ∞«`Ø°üàd (ájhój OóY) Iõ¡LCG , ¬H ájÉæ©dGh ô©°ûdG ó«©Œh
OGƒe , ôaÉXC’G ËQóJ »`a ΩGóîà°SÓd Iõ¡LCG , Ωƒ°TƒdG º°Sôd Iõ¡LCG , ô©°ûdG ∞«`Ø°üàd
, ôaÉXC’G ËQóJ äÉYƒª› , ôaÉXC’G äÉcÉ°ùeh äÉ°VGôbh OQÉÑeh äÉª∏≤e , ôaÉXC’G AÓW
äGhOCG , »°üî°ûdG ΩGóîà°SÓd ô©°T äÉ°VGô≤e , ¿PC’G Ö≤K Iõ¡LCG , »FÉHô¡c ô`` aÉXCG AÓ`` W
, ≥dÉëª∏d äÉjhÉM , á«FÉHô¡c ábÓM á∏«°Sh , (ájhój OóY) ô©°ûdG Ò`Ø°†àd á«FÉHô¡c ÒZ
, ÜGógC’G ¢ü≤Y äGhOCG , »∏«ªŒ ¥Ófi , º°ù÷G ô©°ûd á«FÉHô¡c ÒZh á«FÉHô¡c ≥dÉ``fi
, (á«FÉHô¡c ÒZh á«FÉHô¡c) ôaÉXCÓd äÉ°ü≤e , ÜGógCÓd §bÓe , ÜGógCÓd äÉ``Hò°ûe
ÚcÉµ°S , (á«FÉHô¡c ÒZ hCG á«FÉHô¡c) ôaÉXCG OQÉÑe , ôaÉXCÓd ∞∏e , ájÒ°ûb äÉ°VGôb
á«FÉHô¡c ôaÉXCG äÉØ∏e , ô©°ûdG ájƒ≤àd á«FÉHô¡c ájhój OóY , ábÓM äÉ¶aÉM , äÉ°ü≤eh
ádGREG §bÓe , (ájhój OóY) ô©°ûdG ó«©éàd á«FÉHô¡c Iõ¡LCG , á«FÉHô¡c ábÓM äGhOCG
äÉYƒª› , á«∏«ªéàdG ¢VGôZCÓd Éjhój πª©J Iõ¡LCG , ô©°ûdG ∞«`Ø°üàd äÉ°ü≤e , ô©°û∏d
. ábÓ◊G ä’BG , Ωó≤dÉH ájÉæ©dG äGhOCG , Ωó≤dÉH ájÉæ©dG
óàª«d ΩG »J ¿ƒ°ùJGh.¢SG.¬jG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ¿hÉJ OhQ , II …Éc õeÉgÉµjh , Îæ°S õ«°ùaÒ°S âjQƒHQƒc GÎ°ù«`a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , 1110 »L »`a , ’ƒJQƒJ
2018/10/11 : 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
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122792 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a
IOÉe , iôNCG äÉÄa »`a áæª°†àe ÒZ , OGƒŸG √òg øe á©æ°üe ™∏°Sh iƒ≤e ¥Qh , ¥Qh
hCG á«ÑàµŸG ¢VGôZCÓd á≤°U’ OGƒe , á«Ñàµe OGƒe , Qƒ°U , Öàµ∏d ó«∏Œ IOÉe , áYƒÑ£e
(çÉKC’G GóY Éª«`a) Öàµª∏d äÉeõ∏à°ùeh áÑJÉc ä’BG , AÓW IÉ°Tôa , á«æa OGƒe , á«dõæŸG
áæª°†àe ÒZ) áÄÑ©à∏d á«µ«à°SÓH OGƒe , (Iõ¡LC’G GóY Éª«`a) á«ª«∏©Jh á«¡«LƒJ OGƒe
¥Qh , á«bQh •ƒa , á«bQh πjOÉæe , áYÉÑW äÉ©Hôe , áYÉÑW ±hôM , (iôNCG äÉÄa »`a
á©æ°üe ∫ÉØWCG πjOÉæe , ¥QƒdG øe á©æ°üe IóMGh IôŸ ΩGóîà°SÓd ∫ÉØWCG πjOÉæe , …ôjôM
. Rƒ∏«∏°ùdG øe
óàª«d ΩG »J ¿ƒ°ùJGh.¢SG.ájG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ¿hÉJ OhQ , II …Éc õeÉgÉµjh , Îæ°S õ«°ùaÒ°S âjQƒHQƒc GÎ°ù«`a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , 1110 »L »`a , ’ƒJQƒJ
2018/10/11 : 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
122793 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 21 áÄØdG »`a
, •É°ûeCG , äGQòe , ábÓM IÉ°Tôa , ô©°û∏d ¢ù«HÉHO , ô©°û∏d IÉ°Tôa , ÖLGƒë∏d IÉ°Tôa
èæØ°SEG , ¢†«MGôe IÉ°Tôa , Qƒ£Y äÉNÉîH , √ÉØ°T IÉ°Tôa , ôaÉXCG IÉ°Tôa , •É°ûeCG äÉ¶aÉM
§«N , π«ªéàdG ΩRGƒd äÉ¶aÉM , á«∏«ªŒ á«YhCG , áWƒ¨°†e ≥«MÉ°ùe Ö∏Y , ¢†«MGôe
èMÉ°S èæØ°SEG , π«ªéàdG OGƒe ádGREG Iõ¡LCG , ájhój ¿Éæ°SCG IÉ°Tôa , ¿Éæ°SC’ÉH ájÉæ©∏d »æ°S
áÑ∏Y , á«∏«ªŒ äGhOCG , ôaÉXC’G ËQóJ äGhOCG , á«éæØ°SEG ™£bh •É°ûeCG , Iô°ûÑdG á«≤æàd
. IQhQÉb , IBGôe , ¥ƒë°ùe
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óàª«d ΩG »J ¿ƒ°ùJGh . ¢SG . ájG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ¿hÉJ OhQ , II …Éc õeÉgÉµjh , Îæ°S õ«°ùaÒ°S âjQƒHQƒc GÎ°ù«`a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , 1110 »L »`a , ’ƒJQƒJ
2018/10/11 : 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
122564 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 1 áÄØdG »`a
áYGQõdG »`a ∂dòch , »`aGô¨÷G ôjƒ°üàdGh Ωƒ∏©dGh áYÉæ°üdG »`a ΩGóîà°SÓd á«FÉ«ª«c OGƒe
, á÷É©e ÒZ á«µ«à°SÓH OGƒe , á÷É©e ÒZ á«YÉæ°U äÉéæJGQ , Òé°ûàdGh áæà°ùÑdGh
Oƒ∏L áZÉHód OGƒe , ΩÉ◊h ™«Ñ£J äGô°†ëà°ùe , É¡æe ájÉbƒdGh ≥FGô◊G OÉªNE’ äÉÑ«côJ
iôNCG áÄdÉe á«fƒé©e OGƒeh ¿ƒé©e , áYÉæ°üdG »`a ΩGóîà°SÓd á≤°U’ OGƒe , äÉfGƒ«◊G
»`a ΩGóîà°SÓd ájƒ«M äGô°†ëà°ùe , iôNCG äÉÑ°üflh , ájƒ°†Y Ióª°SCGh , §«∏N OÉª°S
äÉcôfih π«¨°ûàdG äÉcôfi ™e ΩGóîà°SÓd á«FÉ«ª«c äGô°†ëà°ùe , Ωƒ∏©dGh áYÉæ°üdG
. íHÉµe ™FGƒe , IôjÉ©e ™FGƒe , äGQÉ«°ùdG äÉcôëÃ á°UÉN äGOÈe , äGOÈe , äGQÉ«°ùdG
óàª«d »H …CG õ«LƒdƒæµJ »`Ø∏jO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ShOÉHQÉH : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¢ShOÉHôH , π«°û«e. »J ¢SCG π«g äQƒc ¢ùHƒ°û«H , äQƒc ¿ôjCG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ó∏H , 2018/4/11 : ájƒdhC’G ïjQÉJ , 017886548 : ájƒdhC’G ºbQ ) : á```````jƒdhC’G ≥``````M
( »HhQhC’G OÉ–’G : ájƒdhC’G
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122565 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 4 áÄØdG »`a
Oƒbh , á£HGQh áÑWôeh QÉÑ¨∏d á°UÉe äÉÑ«côJ , äÉ≤dõe , ™ª°T , á«YÉæ°U Ωƒë°Th äƒjR
âjR , äÉcôëª∏d äƒjR , ¥GÎMÓd πHÉb Oƒbh , IQÉfEÓd πFÉàah ´ƒª°T , áÄ«°†e OGƒeh
. ¢ShôJ âjR , äÉcôfi äƒjR , äÉcôëÃ IOhõŸG äÉÑcôŸG äÉcôëÃ ¢UÉN ≥«dõJ
óàª«d »H …CG õ«LƒdƒæµJ »`Ø∏jO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ShOÉHQÉH : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¢ShOÉHôH , π«°û«e. »J ¢SCG π«g äQƒc ¢ùHƒ°û«H , äQƒc ¿ôjCG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ó∏H , 2018/4/11 : ájƒdhC’G ïjQÉJ , 017886548 : ájƒdhC’G ºbQ ) : á```````jƒdhC’G ≥``````M
( »HhQhC’G OÉ–’G : ájƒdhC’G
122693 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
OGƒŸG ™«H äÉeóN , á«Ñàµe ∞FÉXh , ∫ÉªYC’G Ò«°ùJ , ∫ÉªYC’G IQGOEG , ájÉYódG äÉeóN
áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN , áFõéàdÉH á«f’ó«°üdG OGƒŸG ™«H äÉeóN , áFõéàdÉH á«FÉ«ª«µdG
π«ªéàdG äÉéàæe , á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸGh , á«ë°üdG ájÉYôdG äÉéàæÃ á∏°üdG äGP
, Qƒ£©dG , »°üî°ûdG ΩGóîà°SÓd ∞«¶æàdG äGô°†ëà°ùe , áaÉ¶ædG äÉeõ∏à°ùeh ájô£©dG
, á«ë°Uh á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe , Iô°ûÑdÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe , π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe
ájÉYô∏d á«ë°üdG ájÉYôdG äGô°†ëà°ùe , ¿Éæ°SC’G ≥«MÉ°ùe , á«dhC’G äÉaÉ©°SE’G äÉYƒª›
, ¢SGƒeCG , á«fhÎµdEG ábÓM äGhOCG , ábÓM äGhOCG , ∫ÉØbCG , í«JÉØe π°SÓ°S , á«°üî°ûdG
ÉjGôe , Qƒ°U äGQÉWEG , á«éæØ°SEG ™£b , •É°ûeCG , á«fhÎµdEG ¿Éæ°SCG IÉ°Tôa , ¿Éæ°SCG IÉ°Tôa
™£b äGhOCG , ájQÉîa ™£bh äGQƒ∏Hh , Ú∏°SQƒH , á«LÉLR ¿GhCG , á«dõæe äÉjhÉMh á«fBG
, Üƒ°SÉM Iõ¡LCG , áÑ°SÉM ä’BG , á«`aôW Iõ¡LCGh á«Fôe hCG/h á«Jƒ°U Iõ¡LCG , IóFÉe äGhOCGh
á÷É©e Iõ¡LCG , áÑdÉ°S áWô°TCG , äGÒeÉc , á«Hƒ°SÉM ájOÉe äÉfƒµe , á«Hƒ°SÉM äÉ«›ôH
á£æ¨‡ äÉfÉ«H ‹GƒM , Qƒ°üdG hCG äGƒ°UC’G ï°ùf hCG ∫É°SQEG hCG πé°ùàd Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdG
-139-

(1273) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

, É≤Ñ°ùe á∏é°ùe ¢UGôbCGh áWô°TCG , â«°SÉc ¢UGôbCG , â«°SÉc áWô°TCG , ƒjó«`a áWô°TCG
á©æ°üe ™∏°Sh IGƒ≤e á«fƒJôc ¥GQhCG , ¥GQhCG , á«JÉ≤«eh á«æeR á«°SÉ«b äGhOCG , äGôgƒ›
äGhOCG , á«Ñàµe äGhOCG , óFGôL , äÉ≤°ü∏e , äÓ› , Öàc , áYƒÑ£e OGƒe , OGƒŸG √òg øe
ÖFÉ≤Mh äGQÉ«°S ÖFÉ≤M , »YÉæ°üdG ó∏÷Gh ó∏÷G øe á©æ°üe ™∏°S , Ö©d ¥Qh , áHÉàc
™∏°S , iôNCG äÉÄa »`a áæª°†àe ÒZ ÖFÉ≤Mh ¢SÉ«cCG , »°ûe »°üY , äÓ¶e , á©àeCG , ôØ°S
á«°VÉjQh á«fóH á«HôJ OGƒe , Ö©d äGhOCGh ÜÉ©dCG , ájòMCGh ¢SCGQ á°SÎe , ¢ùHÓe , á«é«°ùf
, á«dƒëc ÒZ äÉHhô°ûe , iƒ∏M , áØ«`ØN äÉÑLh , áXƒØfi áª©WCG , äÉHhô°ûeh áª©WCG
. 35 áÄØdÉH áLQóŸG ÜÉ≤ãdG OGƒYCGh ÚæNóŸG ä’É≤eh ôFÉé°ùdGh ≠ÑàdG , á«dƒëc ÒZ IÒH
»`a.»H ( ÜQƒj ∫Éàæ«æ«àfƒc »Jƒ«H ófG å∏«g) ¿ƒà°ùjh.¢SG.ájG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóædƒg : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Góædƒg , Ohƒ°ùæjQ ájG …O 3927,17 êQƒÑé«f : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : 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
122694 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
≥«bO , á«YÉæ£°U’G Iƒ¡≤dG , ƒZÉ°S , Écƒ«HÉàdG , RQC’G , ôµ°ùdG , hÉcÉµdG , …É°ûdG , Iƒ¡≤dG
π°ù©dG , π°ù©dG , äÉæé©ŸGh äÉjƒ∏◊Gh äÉæé©ŸGh ÜƒÑ◊G øe áYƒæ°üe äGô°†ëà°ùeh
πHGƒàdG , (πHGƒàdG) äÉ°ü∏°üdG , πÿG , ∫OôÿGh í∏ŸG , õÑÿG ¥ƒë°ùe , IÒªÿG , Oƒ°SC’G
. äÉé∏ãŸG
»`a.»H ( ÜQƒj ∫Éàæ«æ«àfƒc »Jƒ«H ófG å∏«g) ¿ƒà°ùjh.¢SG.ájG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóædƒg : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Góædƒg , Ohƒ°ùæjQ ájG …O 3927,17 êQƒÑé«f : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : 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
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122695 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
óæ¡dG RƒL , áXƒØëŸG É«dƒ°UÉØdG , óæ¡dG RƒL âjR , …OÉHõdG øe áYƒæ°üe äÉHhô°ûe
, Ö«∏◊G , áXƒØëŸG ¬cGƒØdG , ∂ª°ùdG âjR , πcCÓd á◊É°üdG ¿ƒgódG , IQÉãÿG , ∞ØéŸG
∑Ó¡à°SÓd ÚJhÈdG , ¿ƒàjõdG âjR , ®ƒ``ØëŸG ¿ƒà``jõdG , äGô°ù``µŸG , ¿É`` ÑdC’G äÉé`` àæe
OÉÑY âjR , Éjƒ°üdG Ö«∏M áXƒØëŸG Éjƒ°üdG ÜƒÑM , º°ùª°ùdG âjR , Ö«HõdG , …ô°ûÑdG
. ¢†«HC’G ¢†«ÑdG , áXƒØëŸG äGhGô°†ÿG , ƒaƒàdG , ¢ùª°ûdG
»`a.»H ( ÜQƒj ∫Éàæ«æ«àfƒc »Jƒ«H ófG å∏«g) ¿ƒà°ùjh.¢SG.ájG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóædƒg : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Góædƒg , Ohƒ°ùæjQ ájG …O 3927,17 êQƒÑé«f : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : 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
122696 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 28 áÄØdG »`a
ÜÉ©dCG , ≈eódG ( ÜÉ©dCG ) AÉæH πàc , äÉfƒdÉÑdG Ö©d , ≈eódG , ÜÉ©dCÓd RÉ¡L , ∫ÉØWC’G ÜÉ©dCG
, á°VÉjôdGh RÉÑª÷G ¢VGôZCG , ÜÉ©dC’G , ≈eódG ±ôZ , Ö©∏dG êPÉ‰ äGQÉ«°ùdG áÑ©d , áªîa
. OÓ«ŸG ó«Y QÉé°TC’ áæjR
»`a.»H ( ÜQƒj ∫Éàæ«æ«àfƒc »Jƒ«H ófG å∏«g) ¿ƒà°ùjh.¢SG.¬jG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóædƒg : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Góædƒg , Ohƒ°ùæjQ ¬jG …O 3927,17 êQƒÑé«f : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : 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
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122697 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
∫ÉØWCÓd á«∏NGO ¢ùHÓeh ™°VôdGh ∫ÉØWCÓd ¢ùHÓeh ¢SCGQ á«£ZCGh ájòMCGh ¢ùHÓe
™°VôdG ∫ÉØWC’G ¢ùHÓeh ∫ÉØWC’Gh ∫É`` `LôdGh AÉ°ù`` æ∏d IõgÉL ¢ùHÓeh ∫ÉØWCG ájòMCGh
¢ùHÓeh á«∏NGódG ¢ùHÓŸGh ¥QƒdG øe â°ù«dh ¢ùHGôŸGh äÉLƒ°ùæŸG øe ∫ÉØWC’G πjOÉæeh
, äÉ©Ñ≤dG , ¢ùª°ûdG äÉ«bGh , áeõMC’G , äÉ©Ñ≤dG , äÉ©Ñ≤dG , ä’Éª◊G , äÉeÉé«ÑdGh ΩƒædG
ÜQGƒ÷Gh IÒ°ü≤dG ÜQGƒ÷G , ¿PC’G á«£ZCG , OÉØ°UC’G , ΩÉªëà°S’G á``«£ZCGh ΩÉª``ëà°S’G
ájOQCG , ∫ÉØWC’G ∫Ghô°S , QRBÉŸG , ƒµjÎdG , äGRÉØ≤dG , ájôµæàdG AÉjRC’G , ÜQGƒ÷G , á∏jƒ£dG
, ä’É°T , ìÉ°Th , ∫ÉØWC’G •ƒa , äÉ≤ÑW , äÉHÉ°üY , äÉ©Ñ≤dG , áMÉÑ°ùdG ¢ùHÓe , ΩÉª◊G
, ∫É©f , á«°VÉjQ ájòMCG , ájòMCG , AÉª∏d IOÉ°†e ¢ùHÓe , äÒ°T »J , á«∏NGO ¢ùHÓe , Î°S
. ∫ÉØWCÓd äGQGƒ°ù°ùcG , ájòMCG , ÅWÉ°ûdG ájòMCG
»`a.»H ( ÜQƒj ∫Éàæ«æ«àfƒc »Jƒ«H ófG â«∏g) ¿ƒà°ùjh.¢SG.¬jG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóædƒg : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Góædƒg , Ohƒ°ùæjQ ájG …O 3927,17 êQƒÑé«f : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : 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
122698 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 21 áÄØdG »`a
, •É°ûeCG , äGQòe , ábÓM IÉ°Tôa , ô©°û∏d ¢ù«HÉHO , ô©°û∏d IÉ°Tôa , ÖLGƒë∏d IÉ°Tôa
èæØ°SEG , ¢†«MGôe IÉ°Tôa , Qƒ£Y äÉNÉîH , √ÉØ°T IÉ°Tôa , ôaÉXCG IÉ°Tôa , •É°ûeCG äÉ¶aÉM
§«N , π«ªéàdG ΩRGƒd äÉ¶aÉM , á«∏«ªŒ á«YhCG , áWƒ¨°†e ≥«MÉ°ùe Ö∏Y , ¢†«MGôe
èMÉ°S èæØ°SEG , π«ªéàdG OGƒe ádGREG Iõ¡LCG , ájhój ¿Éæ°SCG IÉ°Tôa , ¿Éæ°SC’ÉH ájÉæ©∏d »æ°S
áÑ∏Y , á«∏«ªŒ äGhOCG , ôaÉXC’G ËQóJ äGhOCG , á«éæØ°SEG ™£bh •É°ûeCG , Iô°ûÑdG á«≤æàd
. IQhQÉb , IBGôe , ¥ƒë°ùe
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»`a. »H ( ÜQƒj ∫Éàæ«æ«àfƒc »Jƒ«H ófG å∏«g) ¿ƒà°ùjh.¢SG.ájG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóædƒg : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Góædƒg , Góædƒg , Ohƒ°ùæjQ ájG …O 3927,17 êQƒÑé«f : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : 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
122705 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 8 áÄØdG »`a
π°üf , ábÓM äGôØ°T äÉ¶aÉM , ábÓM äGôØ°T , (ó«dÉH πª©J) ájhój πFÉ°Shh äGhOCG
äÉjhÉM , (á«FÉHô¡c ÒZh á«FÉHô¡c) »°üî°ûdG ΩGóîà°SÓd ôaÉXCG äÉª∏≤e , ¢SGƒeCÓd
, áàÑãe ¢SGƒeCG/QÉ«Z äGôØ°T IóMGh IôŸ ΩGóîà°SÓd ¢SGƒeCG , ¢SGƒeC’G π°üf πLCG øe ICÉ«¡e
äGhOCG , »FÉHô¡c ÒZh »FÉHô¡c , •É≤∏e , (ájhój OóY) ∫Éª÷ÉH ájÉæ©dG ¢VGôZC’ Iõ¡LCG
OóY) Iô°ûÑ∏d á«∏«ªéàdG á÷É©ª∏d πFÉ°Sh , á«∏«ªéàdG ¢VGôZCÓd Iõ¡LCGh ó«dÉH πª©J
áé°ùfCG ádGRE’ (ájhój OóY) Iõ¡LCG , »°üî°ûdG ΩGóîà°SÓd ájhój πFÉ°Shh äGhOCG , (ájhój
äÉ°VGôb , ÜGógC’G ¢ü≤Y äGhOCG , äÉ°ü≤e , ∫Éª÷ÉH ájÉæ©∏d èë°ùdG á£°SGƒH º°ù÷G
¬LƒdG ô©°T ádGRE’ Iõ¡LCG , ô©°T ádGREG πFÉ°Sh , ô©°T ádGREG Iõ¡LCG , äGÒ°û≤dG §bÓeh
, ô©°ûdG Öjò°ûJh ádGREGh ™£≤dG »`a »°üî°ûdG ΩGóîà°SÓd á«FÉHô¡c Iõ¡LCG , º°ù÷Gh
OóY) ô©°ûdG èjƒªàd á«FÉHô¡c Iõ¡LCG , (ájhój OóY) ô©°ûdG ∞«`Ø°üàd á«FÉHô¡c ΩÓbCG
á«FÉHô¡c Iõ¡LCG , ô©°ûdG ádGRE’ Iõ¡LCG , á«FÉHô¡c ÒZ ô©°T ∞«`Ø°üJ Iõ¡LCG , (ájhój
Iõ¡LCG , ô©°ûdG ∞«`Ø°üàd (ájhój OóY) Iõ¡LCG , ¬H ájÉæ©dGh ô©°ûdG ó«©Œh ∞«`Ø°üàd
ËQóJ »`a ΩGóîà°SÓd Iõ¡LCG , Ωƒ°TƒdG º°Sôd Iõ¡LCG , ô©°ûdG ∞«`Ø°üàd (ájhój OóY)
äÉYƒª› , ôaÉXC’G äÉcÉ°ùeh äÉ°VGôbh OQÉÑeh äÉª∏≤e , ôaÉXC’G AÓW OGƒe , ôaÉXC’G
ΩGóîà°SÓd ô©°T äÉ°VGô≤e , ¿PC’G Ö≤K Iõ¡LCG , »FÉHô¡c ôaÉXCG AÓW , ôaÉXC’G ËQóJ
, á«FÉHô¡c ábÓM á∏«°Sh , (ájhój OóY) ô©°ûdG Ò`Ø°†àd á«FÉHô¡c ÒZ äGhOCG , »°üî°ûdG
, »∏«ªŒ ¥Ófi , º°ù÷G ô©°ûd á«FÉHô¡c ÒZh á`` «FÉHô¡c ≥`` dÉfi , ≥`` dÉëª∏d äÉ`` jhÉM
ô`` ` `aÉXCÓd äÉ`` °ü≤e , ÜGó`` gCÓd §`` bÓe , ÜGó`` gCÓd äÉ``Hò`` °ûe , ÜGó`` gC’G ¢ü`` ` ≤Y äGhOCG
á«FÉHô¡c) ôaÉXCG OQÉÑe , ôaÉXCÓd ∞∏e , ájÒ°ûb äÉ°VGôb , (á«FÉHô¡c ÒZh á«FÉHô¡c)
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ájƒ≤àd á«FÉHô¡c ájhój OóY , ábÓM äÉ¶aÉM , äÉ°ü≤eh ÚcÉµ°S , (á«FÉHô¡c ÒZ hCG
ô©°ûdG ó«©éàd á«FÉHô¡c Iõ¡LCG , á«FÉHô¡c ábÓM äGhOCG , á«FÉHô¡c ôaÉXCG äÉØ∏e , ô©°ûdG
Éjhój πª©J Iõ¡LCG , ô©°ûdG ∞«`Ø°üàd äÉ°ü≤e , ô©°û∏d ádGREG §bÓe , (ájhój OóY)
, ábÓ◊G ä’BG , Ωó≤dÉH ájÉæ©dG äGhOCG , Ωó≤dÉH ájÉæ©dG äÉYƒª› , á«∏«ªéàdG ¢VGôZCÓd
¢ü`` ≤e , ô`` `©°ûdG á`` dGREG §`` bÓe , (á`` jhó«dG äGhOC’G) ô©`` `°ûdG ó«`` ©éàd á`` «FÉHô¡c Iõ`` ¡LCG
. ÒµjOÉH äGhOCG , ÒµjOÉH äÉYƒª› , á«∏«ªéàdG ¢VGôZCÓd ájhój äGhOCG ô©°ûdG ∞«`Ø°üJ
»`a.»H ( ÜQƒj ∫Éàæ«æ«àfƒc »Jƒ«H ófG å∏«g) ¿ƒà°ùjh.¢SG.ájG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóædƒg : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Góædƒg , Ohƒ°ùæjQ ájG …O 3927,17 êQƒÑé«f : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : 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
122724 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
, á«Ñàµe ∞FÉXh , ∫ÉªYC’G Ò«°ùJ , ∫ÉªYC’G IQGOEG , ájÉYódG äÉeóN
á«f’ó«°üdG OGƒŸG ™«H äÉeóN , áFõéàdÉH á«FÉ«ª«µdG OGƒŸG ™«H äÉeóN
äGô°†ëà°ùŸGh , á«ë°üdG ájÉYôdG äÉéàæÃ á∏°üdG äGP áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN , áFõéàdÉH
∞«¶æàdG äGô°†ëà°ùe , áaÉ¶ædG äÉeõ∏à°ùeh ájô£©dG π«ªéàdG äÉéàæe , á«f’ó«°üdG
, Iô°ûÑdÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe , π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe , Qƒ£©dG , »°üî°ûdG ΩGóîà°SÓd
, ¿Éæ°SC’G ≥«MÉ°ùe , á«dhC’G äÉaÉ`` ©°SE’G äÉYƒª`` › , á«``ë°Uh á`` «f’ó«°U äGô`` `°†ëà°ùe
, ábÓM äGhOCG , ∫ÉØbCG , í«JÉØe π°SÓ°S , á«°üî°ûdG ájÉYô∏d á«ë°üdG ájÉYôdG äGô°†ëà°ùe
, •É°ûeCG , á«fhÎµdEG ¿Éæ°SCG IÉ°Tôa , ¿É`` æ°SCG IÉ`` °Tôa , ¢SGƒ``eCG , á``«` `fhÎµdEG á`` `bÓM äGhOCG
Ú∏°SQƒH , á«LÉLR ¿GhCG , á«dõæe äÉjhÉMh á«fBG , É``jGôe , Qƒ`` °U äGQÉ`` WEG , á«`` éæØ°SEG ™£b
Iõ¡LCGh á«Fôe hCG/h á«Jƒ°U Iõ¡LCG , IóFÉe äGhOCGh ™£b äGhOCG , ájQÉîa ™£bh äGQƒ∏Hh
á«Hƒ°SÉM ájOÉe äÉfƒµe , á«Hƒ°SÉM äÉ«›ôH , Üƒ°SÉM Iõ¡LCG , áÑ°SÉM ä’BG , á«`aôW
ï°ùf hCG ∫É°SQEG hCG πé°ùàd Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdG á÷É©e Iõ¡LCG , áÑdÉ°S áWô°TCG , äGÒeÉc
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¢UGôbCG , â«°SÉc áWô°TCG , ƒjó«`a áWô°TCG , á£æ¨‡ äÉfÉ«H ‹GƒM , Qƒ°üdG hCG äGƒ°UC’G
, á«JÉ≤«eh á«æeR á«°SÉ«b äGhOCG , äGôgƒ› , É≤Ñ°ùe á∏é°ùe ¢UGôbCGh áWô°TCG , â«°SÉc
, äÓ› , Öàc , áYƒÑ£e OGƒe , OGƒŸG √òg øe á©æ°üe ™∏°Sh IGƒ≤e á«fƒJôc ¥GQhCG , ¥GQhCG
ó∏÷G øe á©``æ°üe ™`` ∏°S , Ö`` ©d ¥Qh , á`` `HÉàc äGhOCG , á`` `«Ñàµe äGhOCG , ó`` ` FGôL , äÉ≤`` `°ü∏e
¢SÉ«cCG , »°ûe »°üY , äÓ¶e , á©àeCG , ôØ°S ÖFÉ≤Mh äGQÉ«°S ÖFÉ≤M , »YÉæ°üdG ó∏÷Gh
, ájòMCGh ¢SCGQ á°SÎe , ¢ùHÓe , á«é«°ùf ™∏°S , iôNCG äÉÄa »`a áæª°†àe ÒZ ÖFÉ≤Mh
, áXƒØfi áª©WCG , äÉHhô°ûeh áª©WCG , á«°VÉjQh á«fóH á«HôJ OGƒe , Ö©d äGhOCGh ÜÉ©dCG
äÉeóNh äÉeƒ∏©e , IÒH , á«dƒëc ÒZ hCG/h á«dƒëc äÉHhô°ûe , iƒ∏M , áØ«`ØN äÉÑLh
. á≤HÉ°ùdG äÉeóÿG ™«ªéH ≥∏©àJ ájQÉ°ûà°SG
»°S ∫G »H RQƒà°S êGQO ôHƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG áµ∏ªŸG , ƒj …G 02 QG »°S , …Qƒ«°S , ¿hójhôc , OhQ ΩÉ¡fó«°S 51 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : 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
122725 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
¢ùHÓeh ™°VôdGh ∫ÉØWCÓd ¢ùHÓeh ¢SCGQ á«£ZCGh ájòMCGh ¢ùHÓe
¢ùHÓeh ∫ÉØWC’Gh ∫ÉLôdGh AÉ°ùæ∏d IõgÉL ¢ùHÓeh ∫ÉØWCG ájòMCGh ∫ÉØWCÓd á«∏NGO
¢ùHÓŸGh ¥QƒdG øe â°ù«dh ¢ùHGôŸGh äÉLƒ°ùæŸG øe ∫ÉØWC’G πjOÉæeh ™°VôdG ∫ÉØWC’G
äÉ«bGh , áeõMC’G , äÉ©Ñ≤dG , äÉ©Ñ≤dG , ä’Éª◊G äÉeÉé«ÑdGh ΩƒædG ¢ùHÓeh á«∏NGódG
ÜQGƒ÷G , ¿PC’G á«£ZCG , OÉØ°UC’G , ΩÉªëà°S’G á«£ZCGh ΩÉªëà°S’G , äÉ©Ñ≤dG , ¢ùª°ûdG
, QRBÉŸG , ƒµjÎdG , äGRÉØ≤dG , ájôµæàdG AÉjRC’G , ÜQGƒ÷G , á∏jƒ£dG ÜQGƒ÷Gh IÒ°ü≤dG
•ƒa , äÉ≤ÑW , äÉHÉ°üY , äÉ©Ñ≤dG , áMÉÑ°ùdG ¢ùHÓe , ΩÉª◊G ájOQCG , ∫ÉØWC’G ∫Ghô°S
, ájòMCG , AÉª∏d IOÉ°†e ¢ùHÓe , äÒ°T »J , á«∏NGO ¢ùHÓe , Î°S , ä’É°T , ìÉ°Th , ∫ÉØWC’G
. ∫ÉØWCÓd äGQGƒ°ù°ùcG , ájòMCG , ÅWÉ°ûdG ájòMCG , ∫É©f , á«°VÉjQ ájòMCG
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»°S ∫G »H RQƒà°S êGQO ôHƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG áµ∏ªŸG , ƒj …G 02 QG »°S , …Qƒ«°S , ¿hójhôc , OhQ ΩÉ¡fó«°S 51 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : 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

122726 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 21 áÄØdG »`a
, •É°ûeCG , äGQòe , ábÓM IÉ°Tôa , ô©°û∏d ¢ù«HÉHO , ô©°û∏d IÉ°Tôa , ÖLGƒë∏d IÉ°Tôa
èæØ°SEG , ¢†«MGôe IÉ°Tôa , Qƒ£Y äÉNÉîH , √ÉØ°T IÉ°Tôa , ôaÉXCG IÉ°Tôa , •É°ûeCG äÉ¶aÉM
§«N , π«ªéàdG ΩRGƒd äÉ¶aÉM , á«∏«ªŒ á«YhCG , áWƒ¨°†e ≥«MÉ°ùe Ö∏Y , ¢†«MGôe
èMÉ°S èæØ°SEG , π«ªéàdG OGƒe ádGREG Iõ¡LCG , ájhój ¿Éæ°SCG IÉ°Tôa , ¿Éæ°SC’ÉH ájÉæ©∏d »æ°S
áÑ∏Y , á«∏«ªŒ äGhOCG , ôaÉXC’G ËQóJ äGhOCG , á«éæØ°SEG ™£bh •É°ûeCG , Iô°ûÑdG á«≤æàd
. IQhQÉb , IBGôe , ¥ƒë°ùe
»°S ∫G »H RQƒà°S êGQO ôHƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG áµ∏ªŸG , ƒj …G 02 QG »°S , …Qƒ«°S , ¿hójhôc , OhQ ΩÉ¡fó«°S 51 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : 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
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122727 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a
, iôNCG äÉÄa »`a áLQóŸG ÒZ OGƒŸG ∂∏J øe áYƒæ°üŸG ™∏°ùdGh Ió∏≤ŸG Oƒ∏÷Gh Oƒ∏÷G
, ô¡¶dG ≈∏Y πª– ÖFÉ≤M , ÅWÉ°ûdG ¢SÉ«cCG , ó«dG ÖFÉ≤M , ôØ°ùdG ¢SÉ«cCGh ≥jOÉæ°U , ÖFÉ≤M
ÒZ) Ió∏≤e ¢SÉ«cCG , Ió∏≤ŸG ßaÉëŸGh ßaÉëŸG á«°VÉjQ ÖFÉ≤M , ôØ°ù∏d ¢ùHÓŸG ¢SÉ«cCG
, »°ü©dGh »°SÉª°ûdGh äÓ¶ŸG Oƒ∏÷Gh äÉfGƒ«◊G Oƒ∏L , äÉfGƒ«ë∏d äÉbÉ«dG , (Iõ¡éŸG
. êhô°ùdGh ¥GƒWC’Gh •É«°ùdG
»°S ∫G »H RQƒà°S êGQO ôHƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG áµ∏ªŸG , ƒj …G 02 QG »°S , …Qƒ«°S , ¿hójhôc , OhQ ΩÉ¡fó«°S 51 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : 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
122728 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a
IOÉe , iôNCG äÉÄa »`a áæª°†àe ÒZ , OGƒŸG √òg øe á©æ°üe ™∏°Sh iƒ≤e ¥Qh , ¥Qh
hCG á«ÑàµŸG ¢VGôZCÓd á≤°U’ OGƒe , á«Ñàµe OGƒe , Qƒ°U , Öàµ∏d ó«∏Œ IOÉe , áYƒÑ£e
, (çÉKC’G GóY Éª«`a) Öàµª∏d äÉeõ∏à°ùeh áÑJÉc ä’BG , AÓW IÉ°Tôa , á«æa OGƒe , á«dõæŸG
áæª°†àe ÒZ) áÄÑ©à∏d á«µ«à°SÓH OGƒe , (Iõ¡LC’G GóY Éª«`a) á«ª«∏©Jh á`«¡«LƒJ OGƒ`` e
¥Qh , á«bQh •ƒa , á«bQh πjOÉæe , áYÉÑW äÉ©Hôe , áYÉÑW ±hôM , (iôNCG äÉÄa »`a
á©æ°üe ∫ÉØWCG πjOÉæe , ¥QƒdG øe á©æ°üe IóMGh IôŸ ΩGóîà°SÓd ∫ÉØWCG πjOÉæe , …ôjôM
. Rƒ∏«∏°ùdG øe
»°S ∫G »H RQƒà°S êGQO ôHƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG áµ∏ªŸG , ƒj …G 02 QG »°S , …Qƒ«°S , ¿hójhôc , OhQ ΩÉ¡fó«°S 51 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : 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
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122729 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 8 áÄØdG »`a
π°üf , ábÓM äGôØ°T äÉ¶aÉM , ábÓM äGôØ°T , (ó«dÉH πª©J) ájhój πFÉ°Shh äGhOCG
äÉjhÉM , (á«FÉHô¡c ÒZh á«FÉHô¡c) »°üî°ûdG ΩGóîà°SÓd ôaÉXCG äÉª∏≤e , ¢SGƒeCÓd
áàÑãe ¢SGƒeCG/QÉ«Z äGôØ°T IóMGh IôŸ ΩGóîà°SÓd ¢SGƒeCG , ¢SGƒeC’G π°üf πLCG øe ICÉ«¡e
äGhOCG , »FÉHô¡c ÒZh »FÉHô¡c , •É≤∏e , (ájhój OóY) ∫Éª÷ÉH ájÉæ©dG ¢VGôZC’ Iõ¡LCG
OóY) Iô°ûÑ∏d á«∏«ªéàdG á÷É©ª∏d πFÉ°Sh , á«∏«ªéàdG ¢VGôZCÓd Iõ¡LCGh ó«dÉH πª©J
áé°ùfCG ádGRE’ (ájhój OóY) Iõ¡LCG , »°üî°ûdG ΩGóîà°SÓd ájhój πFÉ°Shh äGhOCG , (ájhój
äÉ°VGôb , ÜGógC’G ¢ü≤Y äGhOCG , äÉ°ü≤e , ∫Éª÷ÉH ájÉæ©∏d èë°ùdG á£°SGƒH º°ù÷G
¬LƒdG ô©°T ádGRE’ Iõ¡LCG , ô©°T ádGREG πFÉ°Sh , ô©°T ádGREG Iõ¡LCG , äGÒ°û≤dG §bÓeh
ΩÓbCG , ô©°ûdG Öjò°ûJh ádGREGh ™£≤dG »`a »°üî°ûdG ΩGóîà°SÓd á«FÉHô¡c Iõ¡LCG , º°ù÷Gh
(ájhój OóY) ô©°ûdG èjƒªàd á«FÉHô¡c Iõ¡LCG , (ájhój OóY) ô©°ûdG ∞«`Ø°üàd á«FÉHô¡c
∞«`Ø°üàd á«FÉHô¡c Iõ¡LCG , ô©°ûdG ádGRE’ Iõ¡LCG , á«FÉHô¡c ÒZ ô©°T ∞«`Ø°üJ Iõ¡LCG
(ájhój OóY) Iõ¡LCG , ô©°ûdG ∞«`Ø°üàd (ájhój OóY) Iõ¡LCG , ¬H ájÉæ©dGh ô©°ûdG ó«©Œh
OGƒe , ôaÉXC’G ËQóJ »`a ΩGóîà°SÓd Iõ¡LCG , Ωƒ°TƒdG º°Sôd Iõ¡LCG , ô©°ûdG ∞«`Ø°üàd
ôaÉXC’G ËQóJ äÉYƒª› , ôaÉXC’G äÉcÉ°ùeh äÉ°VGôbh OQÉÑeh äÉª∏≤e , ôaÉXC’G AÓW
äGhOCG , »°üî°ûdG ΩGóîà°SÓd ô©°T äÉ°VGô≤e , ¿PC’G Ö≤K Iõ¡LCG , »FÉHô¡c ôaÉXCG AÓW
, ≥dÉëª∏d äÉjhÉM , á«FÉHô¡c ábÓM á∏«°Sh , (ájhój OóY) ô©°ûdG Ò`Ø°†àd á«FÉHô¡c ÒZ
ÜGógC’G ¢ü≤Y äGhOCG , »∏«ªŒ ¥Ófi , º°ù÷G ô©°ûd á«FÉHô¡c ÒZh á«FÉHô¡c ≥dÉfi
, (á«FÉHô¡c ÒZh á«FÉHô¡c) ôaÉXCÓd äÉ°ü≤e , ÜGógCÓd §bÓe , ÜGógCÓd äÉHò°ûe
ÚcÉµ°S , (á«FÉHô¡c ÒZ hCG á«FÉHô¡c) ôaÉXCG OQÉÑe , ôaÉXCÓd ∞∏e , ájÒ°ûb äÉ°VGôb
á«FÉHô¡c ôaÉXCG äÉØ∏e , ô©°ûdG ájƒ≤àd á«FÉHô¡c ájhój OóY , ábÓM äÉ¶aÉM , äÉ°ü≤eh
ádGREG §bÓe , (ájhój OóY) ô©°ûdG ó«©éàd á«FÉHô¡c Iõ¡LCG , á«FÉHô¡c ábÓM äGhOCG
äÉYƒª› , á«∏«ªéàdG ¢VGôZCÓd Éjhój πª©J Iõ¡LCG , ô©°ûdG ∞«`Ø°üàd äÉ°ü≤e , ô©°û∏d
. ábÓ◊G ä’BG , Ωó≤dÉH ájÉæ©dG äGhOCG , Ωó≤dÉH ájÉæ©dG
»°S ∫G »H RQƒà°S êGQO ôHƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG áµ∏ªŸG , ƒj …G 02 QG »°S , …Qƒ«°S , ¿hójhôc , OhQ ΩÉ¡fó«°S 51 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : 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
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122730 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
á«ªë∏d OGƒe , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd á«ë°U äGô°†ëà°ùe , ájô£«Hh á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe
IOÉe , äGOÉª°†∏d OGƒe , äÉ≤°U’ , ∫ÉØWCÓd AGòZ , »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd ICÉ«¡e á«FGò¨dG
äGó«Ñe , ΩGƒ¡dG ≈∏Y AÉ°†≤∏d äGô°†ëà°ùe , äGô¡£e , ¿Éæ°SCÓd ™ª°T , ¿Éæ°SC’G ±É≤jE’
»°SÉ°SCG πµ°ûH áYƒæ°üe á«ë°U á«FGòZ äÓªµe , IQÉ°†dG ÜÉ°ûYC’G äGó«Ñe , äÉjô£Ø∏d
äÉeGóîà°SÓd á«FÉ°ùŸG ™«HôdG IôgR âjR , ÚeÉà«`a äGô°†ëà°ùe , äÉæ«eÉà«`ØdG øe
äÉ°Só©∏d π«dÉfi , á«ª◊ÉH á°UÉNh á«FGòZ äÓªµe , á«ÁõfEG á«FGòZ äÓªµe , á«Ñ£dG
, Ú©∏d äGô£b , Ωó≤dG ¥ô©àd äÉLÓY , áfƒØ©∏d á©fÉe πjOÉæeh áHô°ûe πjOÉæe , á≤°UÓdG
ºgôe , »Ñ£dG ΩGóî`à°SÓd Ú©∏d äÉÑWôe , »`` Ñ£dG ΩGóî`` à°SÓd Ú©`` `∏d äGô°†ë`` `à°ùe
≥∏©àj Éª«`a Ú©dG Ö«WÎd π«dÉfi , Ú©∏d ∫ƒ°ùZ , Ú©∏d ™bQ , »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd Ú©∏d
ΩGóîà°SÓd ájhOCG , ¿Éæ°SC’ÉH á°UÉN ájhOCG , ájhOCÓd ä’ƒ°ùÑc , á≤°UÓdG äÉ°Só©dG AGóJQÉH
çÉfEÓd á«ë°U πjOÉæe , πª◊G QÉÑàNG äGô°†ëà°ùe , ¢UGôbCG IQƒ°U »`a ájhOCG , …ô°ûÑdG
, »FGhO ƒÑeÉ°T , ∫ÉØWCG Íd ¥ƒë°ùe , ¿Éæ°SC’G ™e ΩGóîà°SÓd (»æ°S §«N) áéMÉ°S OGƒe
, πª◊G QÉÑàNG äGô°†ëà°ùe ¢UÉN πµ`` °ûHh) . á«`` ë°U á`` jÉYQ äÉ``éàæe , á«`æ£b É°ü`Y
ájòZCG , ¿Éæ°SC’G ∞«¶æJ ΩGóîà°S’ (§«ÿG) á£°TÉµdG OGƒŸG , á«FÉ°ùædG á«ë°üdG πjOÉæŸG
. (á«ë°üdG ájÉYôdG äÉéàæe , ø£≤dG ≈°üY , êÓ©∏d ƒÑeÉ°ûdG ∫ÉØWC’G Ö«∏M , ∫ÉØWC’G
»°S ∫G »H RQƒà°S êGQO ôHƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG áµ∏ªŸG , ƒj …G 02 QG »°S , …Qƒ«°S , ¿hójhôc , OhQ ΩÉ¡fó«°S 51 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : 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
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122731 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
, âMh , ™«ª∏Jh , ∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe , ¢ùHÓŸG π«°ù¨d iôNCG OGƒeh ¢†««ÑJ äGô°†ëà°ùe
, ¿Éæ°SCG ≥«MÉ°ùe , ô©°û∏d ∫ƒ°ùZ , π«ªŒ OGƒe , á«°SÉ°SCG äƒjR , Qƒ£Y , ¿ƒHÉ°U , èë°Sh
πjOÉæe , ∫ÉØWCÓd í°ùe πjOÉæe , ÚjõàdG äÉeõ∏à°ùe , ∫Éª÷Gh áë°üdÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe
ΩGóîà°SÓd πjOÉæe IQƒ°U »`a »æ£b ±ƒ°U , á«∏«ªéàdGh á«ë°üdG ¢VGôZCÓd áÑWôe
≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉNÉîH , (áaÉ¶f ΩRGƒd) Iô°ûÑdÉH ájÉæ©∏d äGô°†ëà°ùe , »∏«ªéàdG
íFGhQ äÓjõe , ¥ô©dG íFGhQ äÓjõe , (áaÉ¶f ΩRGƒd) ∂dÉJ , (áaÉ¶f ΩRGƒd) º°ù÷G
, ∫ÉLô∏d ƒÑeÉ°T , AÉ°ùæ∏d ƒÑeÉ°T , ƒÑeÉ°T , ƒÑeÉ°T IQƒ°U »`a ¢SCGôdG Iô°ûb äÉLÓY , º°ù÷G
äÉØ£∏e , ¢SCGôdG IhôØd ñÉîH IQƒ°U »`a äÉØ`` £∏e , ô©``°ûdG ≈`` ∏Y ΩGóî`` à°SÓd äÉØ`` ` £∏e
, ô©°û∏d øjƒ∏J OGƒe , ô©°ûdG ≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉ°†«Ñe , ô©°û∏d π«ªŒ äGô°†ëà°ùe ó∏é∏d
, ô©°û∏d πL , ô©°ûdÉH ájÉæ©dG äÉéàæe , ô©°ûdG ≈∏Y ΩGó`` îà°SÓd π`` L , ô`` `©°û∏d äÉ¨`` Ñ°U
, ô©°û∏d ádGREG äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d ó«©Œ ô°†ëà°ùe , ô©°û∏d á«°Sƒe , ô©°û``∏d äÉ`` ÑWôe
º°ù∏H , »`aGÎMG ô©°T º°ù∏H , ô©°û∏d âjR , ô©°û∏d ´Éæb , ô©°ûdG ∞«`Ø°üàd äGô`` °†ëà°ùe
, äƒjR , ∫ƒ°ùZ , ΩÉªëà°SG πL , ájOÉY ∞«`Ø°üJ á«°Sƒe , …OÉY â«ÑãJ ñÉîH , …OÉY ô©°T
ó©H ó∏÷G Ö«WÎd äƒjR , á«ÑW ÒZ , ΩÉªëà°SG äGô°†ëà°ùe , (»FGhO ÒZ) ¿ƒHÉ°U
äGô°†ëà°ùe , ΩÉªëà°SG πL , ΩÉªëà°S’G »`a ΩGóîà°SÓd äGô°†ëà°ùe , ¢ùª°ûdG ΩÉªM
, ¬Lƒ∏d äÉØ¶æe , (á«∏«ªŒ) ¬LƒdÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe , (á«ÑW ÒZ) ¬LƒdÉH ájÉæ©dG
, (á«∏«ªŒ) π°ùZ πFGƒ°S , ôfƒJ ¥ƒë°ùe , ¿ƒHÉ°U , ∂YO OGƒe , äÉÑWôe , á©æbCG , ∫ƒ°ùZ
, ∫ƒ°ùZ , äÉÁôc , º°ù÷G ∞«¶æàd ájƒZQ OGƒe , (á«ÑW ÒZ) º°ù÷ÉH ájÉæ©∏d äÉ`` éàæe
(äGô°†ëà°ùe) äÉ`NÉîH , (á`«ÑW ô`«Z) º`°ùé∏d ≥``«MÉ°ùe , π``L , â`` ` jR , äÉ`` `ÑWôe , Í`` d
¢VGôZC’ (á«ÑW ÒZ) ºØdG ∫ƒ°ùZ äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d äÓjõe , (á«ÑW ÒZ) º°ùé∏d
äGô°†ëà°ùe , (»FGhódG ΩGóîà°S’G ±ÓîH) ºØdÉH ájÉæ©∏d äGô°†ëà°ùe , ºØdG áaÉ¶f
, á«æ°ùdG äÉë«`Ø°üdG ∞°ûµd …ƒªØdG ΩGóîà°SÓd ¢UGôbCG , (¿Éæ°SCG ≥«MÉ°ùe) ºØdG ∞«¶æàd
, »∏«ªéàdG ΩGóîà°SÓd á«æ£b OGƒYCG , ¿Éæ``°SCG Ú`` LÉ©e , ¿Éæ`` °SC’G ∞«¶`` æàd äGô°†`` ëà°ùe
äÉéàæe , (á«ÑW ÒZ) Ú©dÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe , (á«ÑW ÒZ) Ωó≤dÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe
ΩÓbCG , Ú©dG π«ªéàd ádGREG IOÉe , ¢TƒeôdG , ÖLGƒë∏d á«∏«ªŒ äÉéàæe , Ú©∏d ∞«¶æJ
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ΩGóîà°SÓd äÉéàæe , á«YÉæ°U ¢TƒeQ , Ú©dG π∏¶e , Ú©dG ∫Éëµe , ¢TƒeQ , Ú©dG π«ëµJ
IƒZQ , ΩÉªM äGRôN , ΩÉªM ìÓeCG , (»∏«ªŒ) QƒãÑ∏d ∞¶æe , (á«ÑW ÒZ) ΩÉª◊G »`a
ÒZ äGô°†ëà°ùe , ºgGôe , ¬Lƒ∏d äÉÁôc , ¬Lƒ∏d á©æbCG , ΩÉªë∏d á«eÓg OGƒe , ΩÉªM
, äƒjR , á©æbCG , ∫ƒ°ùZ , πL , äÉÁôc , Iô°ûÑdGh º°ùé∏d ÚjõJ OGƒe , Ωó≤dÉH ájÉæ©∏d á«ÑW
, Iô°ûÑdGh , º°ù÷G , Ωó≤dG ≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉNÉîHh ∂dÉJ ≥«MÉ°ùe , ≥`` «MÉ°ùe , º`` °ù∏H
ΩÉªë∏d á«ÑW ÒZ äGô°†ëà°ùe , Iô°ûÑdGh º°ù÷Gh , Ωó≤dG êÓ©d á«ÑW ÒZ äGô°†ëà°ùe
, íFGhô∏d äÓjõe , á«ÑW ÒZ ¢VÉMôe äGô°†ëà°ùe , ™≤f OGƒeh äƒjR , ìÓeCG IQƒ°U »`a
, ∂dÉJ äÉNÉîHh ≥«MÉ°ùe , ≥«MÉ°ùe , ∫ƒ°ùZ , á«eÓg OGƒe , íFGhô∏d á∏jõe äÉÁôc
, ∫ÉLô∏d íFGhQ äÓjõe , Ωó≤∏d íFGhQ äÓjõe , äGô°†ëà°ùe »`a á©Ñ°ûe íFGhQ äÓjõe
. á«`æ£b É°ü`Y , AÉ°ùæ∏d íFGhQ äÓjõe
»°S ∫G »H RQƒà°S êGQO ôHƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG áµ∏ªŸG , ƒj …G 02 QG »°S , …Qƒ«°S , ¿hójhôc , OhQ ΩÉ¡fó«°S 51 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : 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
122735 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
, âMh , ™«ª∏Jh , ∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe , ¢ùHÓŸG π«°ù¨d iôNCG OGƒeh ¢†««ÑJ äGô°†ëà°ùe
, ¿Éæ°SCG ≥«MÉ°ùe , ô©°û∏d ∫ƒ°ùZ , π«ªŒ OGƒe , á«°SÉ°SCG äƒjR , Qƒ£Y , ¿ƒHÉ°U , èë°Sh
πjOÉæe , ∫ÉØWCÓd í°ùe πjOÉæe , ÚjõàdG äÉeõ∏à°ùe , ∫Éª÷Gh áë°üdÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe
ΩGóîà°SÓd πjOÉæe IQƒ°U »`a »æ£b ±ƒ°U , á«∏«ªéàdGh á«ë°üdG ¢VGôZCÓd áÑWôe
≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉNÉîH , (áaÉ¶f ΩRGƒd) Iô°ûÑdÉH ájÉæ©∏d äGô°†ëà°ùe , »∏«ªéàdG
íFGhQ äÓjõe , ¥ô©dG íFGhQ äÓjõe , (áaÉ¶f ΩRGƒd) ∂dÉJ , (áaÉ¶f ΩRGƒd) º°ù÷G
∫ÉLô∏d ƒÑeÉ°T , AÉ°ùæ∏d ƒÑeÉ°T , ƒÑeÉ°T , ƒÑeÉ°T IQƒ°U »`a ¢SCGôdG Iô°ûb äÉLÓY , º°ù÷G
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äÉØ£∏e , ¢SCGôdG IhôØd ñÉîH IQƒ°U »`a äÉØ£∏e , ô©``°ûdG ≈`` ∏Y ΩGó``îà°SÓd äÉØ`` £∏e
øjƒ∏J OGƒe , ô©°ûdG ≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉ°†«Ñe , ô©°û∏d π«ªŒ äGô`` °†ëà°ùe , ó∏`` é∏d
πL , ô©°ûdÉH ájÉæ©dG äÉéàæe , ô©°ûdG ≈∏Y ΩGó`` îà°SÓd π`L , ô©°û∏d äÉ¨Ñ°U , ô©°û∏d
ádGREG äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d ó«©Œ ô°†ëà°ùe , ô©°û∏d á«°Sƒe , ô©°û∏d äÉÑWôe , ô©°û∏d
»`aGÎMG ô©°T º°ù∏H , ô©°û∏d âjR , ô©°û∏d ´Éæb , ô©°ûdG ∞«`Ø°üàd äGô`` °†ëà°ùe , ô©°û∏d
, ∫ƒ°ùZ , ΩÉªëà°SG πL , ájOÉY ∞«`Ø°üJ á«°Sƒe , …OÉY â«ÑãJ ñÉ`` îH , …OÉY ô©°T º°ù∏H
ó∏÷G Ö«WÎd äƒjR , á«ÑW ÒZ , ΩÉªëà°SG äGô°†ëà°ùe , (»FGhO Ò``Z) ¿ƒ`` HÉ°U äƒ`` jR
äGô°†ëà°ùe , ΩÉªëà°SG πL , ΩÉªëà°S’G »`a ΩGóîà°SÓd äGô°†ëà°ùe , ¢ùª°ûdG ΩÉªM ó©H
, ¬Lƒ∏d äÉØ¶æe , (á«∏«ªŒ) ¬LƒdÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe , (á«ÑW ÒZ) ¬LƒdÉH ájÉæ©dG
(á«∏«ªŒ) π°ùZ πFGƒ°S , ôfƒJ ¥ƒë°ùe , ¿ƒHÉ°U , ∂YO OGƒe , äÉÑWôe , á`©æbCG , ∫ƒ`` °ùZ
∫ƒ°ùZ , äÉÁôc , º°ù÷G ∞«¶æàd ájƒZQ OGƒe , (á«ÑW ÒZ) º°ù÷ÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe
(äGô°†ëà°ùe) äÉNÉîH , (á«ÑW ÒZ) º°ùé∏d ≥«MÉ°ùe , πL , âjR , äÉÑWôe , Íd
¢VGôZC’ (á«ÑW ÒZ) ºØdG ∫ƒ°ùZ äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d äÓjõe , (á«ÑW ÒZ) º°ùé∏d
äGô°†ëà°ùe , (»FGhódG ΩGóîà°S’G ±ÓîH) ºØdÉH ájÉæ©∏d äGô°†ëà°ùe , ºØdG áaÉ¶f
á«æ°ùdG äÉë«`Ø°üdG ∞°ûµd …ƒªØdG ΩGóîà°SÓd ¢UGôbCG , (¿Éæ°SCG ≥«MÉ°ùe) ºØdG ∞«¶æàd
, »∏«ªéàdG ΩGóîà°SÓd á«æ£b OGƒYCG , ¿Éæ°SCG ÚLÉ©e , ¿Éæ°SC’G ∞«¶æàd äGô°†ëà°ùe
äÉéàæe , (á«ÑW ÒZ) Ú©dÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe , (á«ÑW ÒZ) Ωó≤dÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe
ΩÓbCG , Ú©dG π«ªéàd ádGREG IOÉe , ¢TƒeôdG , ÖLGƒë∏d á«∏«ªŒ äÉéàæe , Ú©∏d ∞«¶æJ
ΩGóîà°SÓd äÉéàæe , á«YÉæ°U ¢TƒeQ , Ú©dG π∏¶e , Ú©dG ∫Éëµe , ¢TƒeQ , Ú©dG π«ëµJ
IƒZQ , ΩÉªM äGRôN , ΩÉªM ìÓeCG , (»∏«ªŒ) QƒãÑ∏d ∞¶æe , (á«ÑW ÒZ) ΩÉª◊G »`a
ÒZ äGô°†ëà°ùe , ºgGôe , ¬Lƒ∏d äÉÁôc , ¬Lƒ∏d á©æbCG , ΩÉªë∏d á«eÓg OGƒe , ΩÉªM
äƒjR , á©æbCG , ∫ƒ°ùZ , πL , äÉÁôc , Iô°ûÑdGh º°ùé∏d ÚjõJ OGƒe , Ωó≤dÉH ájÉæ©∏d á«ÑW
, Iô°ûÑdGh , º°ù÷G , Ωó≤dG ≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉNÉîHh ∂dÉJ ≥«MÉ°ùe , ≥«MÉ°ùe , º°ù∏H
ΩÉªë∏d á«ÑW ÒZ äGô°†ëà°ùe , Iô°ûÑdGh º°ù÷Gh , Ωó≤dG êÓ©d á«ÑW ÒZ äGô°†ëà°ùe
íFGhô∏d äÓjõe , á«ÑW ÒZ ¢VÉMôe äGô°†ëà°ùe , ™≤f OGƒeh äƒjR , ìÓeCG IQƒ°U »`a
, ∂dÉJ äÉNÉîHh ≥«MÉ°ùe , ≥«MÉ°ùe , ∫ƒ°ùZ , á«eÓg OGƒe , íFGhô∏d á∏jõe äÉÁôc
, ∫ÉLô∏d íFGhQ äÓjõe , Ωó≤∏d íFGhQ äÓjõe , äGô°†ëà°ùe »`a á©Ñ°ûe íFGhQ äÓjõe
. á«`æ£b É°ü`Y , AÉ°ùæ∏d íFGhQ äÓjõe
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»°S ∫G »H RQƒà°S êGQOôHƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG áµ∏ªŸG , ƒj …CG 02 QG »°S , …Qƒ«°S , ¿hójhôc , OhQ ΩÉ¡fó«°S 51 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : 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
122736 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
OGƒŸG ™«H äÉeóN , á«Ñàµe ∞FÉXh , ∫ÉªYC’G Ò«°ùJ , ∫ÉªYC’G IQGOEG , ájÉYódG äÉeóN
áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN , áFõéàdÉH á«f’ó«°üdG OGƒŸG ™«H äÉeóN , áFõéàdÉH á«FÉ«ª«µdG
π«ªéàdG äÉéàæe , á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸGh , á«ë°üdG ájÉYôdG äÉéàæÃ á∏°üdG äGP
, Qƒ£©dG , »°üî°ûdG ΩGóîà°SÓd ∞«¶æàdG äGô°†ëà°ùe , áaÉ¶ædG äÉeõ∏à°ùeh ájô£©dG
, á«ë°Uh á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe , Iô°ûÑdÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe , π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe
ájÉYô∏d á«ë°üdG ájÉYôdG äGô°†ëà°ùe , ¿Éæ°SC’G ≥«MÉ°ùe , á«dhC’G äÉaÉ©°SE’G äÉYƒª›
, ¢SGƒeCG , á«fhÎµdEG ábÓM äGhOCG , ábÓM äGhOCG , ∫ÉØbCG , í«JÉØe π°SÓ°S , á«°üî°ûdG
, ÉjGôe , Qƒ°U äGQÉWEG , á«éæØ°SEG ™£b , •É°ûeCG , á«fhÎµdEG ¿Éæ°SCG IÉ°Tôa , ¿Éæ°SCG IÉ°Tôa
™£b äGhOCG , ájQÉîa ™£bh äGQƒ∏Hh , Ú∏°SQƒH , á«``LÉLR ¿GhCG , á`` «dõæe äÉ`` jhÉMh á`` «fBG
, Üƒ°SÉM Iõ¡LCG , áÑ°SÉM ä’BG , á«`aôW Iõ¡LCGh á«Fôe hCG/h á«Jƒ°U Iõ¡LCG , IóFÉe äGhOCGh
á÷É©e Iõ¡LCG , áÑdÉ°S áWô°TCG , äGÒeÉc , á«Hƒ°SÉM ájOÉe äÉfƒµe , á«Hƒ°SÉM äÉ«›ôH
, á£æ¨‡ äÉfÉ«H ‹GƒM , Qƒ°üdG hCG äGƒ°UC’G ï°ùf hCG ∫É°SQEG hCG πé°ùàd Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdG
, É≤Ñ°ùe á∏é°ùe ¢UGôbCGh áWô°TCG , â`«°SÉc ¢UGô`` bCG , â`` «°SÉc á`` Wô°TCG , ƒ`` jó«`a á`` Wô°TCG
á©æ°üe ™∏°Sh IGƒ≤e á«fƒJôc ¥GQhCG , ¥GQhCG , á«JÉ≤«eh á«æeR á«°SÉ«b äGhOCG , äGôgƒ›
äGhOCG , á«Ñàµe äGhOCG , óFGôL , äÉ≤°ü∏e , äÓ› , Öàc , áYƒÑ£e OGƒe , OGƒŸG √òg øe
ÖFÉ≤Mh äGQÉ«°S ÖFÉ≤M , »YÉæ°üdG ó∏÷Gh ó∏÷G øe á©æ°üe ™∏°S , Ö©d ¥Qh , áHÉàc
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™∏°S , iôNCG äÉÄa »`a áæª°†àe ÒZ ÖFÉ≤Mh ¢SÉ«cCG , »°ûe »°üY , äÓ¶e , á©àeCG , ôØ°S
á«°VÉjQh á«fóH á«HôJ OGƒe , Ö©d äGhOCGh ÜÉ©dCG , ájòMCGh ¢SCGQ á°SÎe , ¢ùHÓe , á«é«°ùf
, á«dƒëc ÒZ äÉHhô°ûe , iƒ∏M , áØ«`ØN äÉÑLh , áXƒØfi áª©WCG , äÉHhô°ûeh áª©WCG
. ÜÉ≤ãdG OGƒYCGh ÚæNóŸG ä’É≤eh ôFÉé°ùdGh ≠ÑàdG , á«dƒëc ÒZ IÒH
õeƒ«`ØjôH OhÉfƒjQÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa : á`````````````````````````«°ùæ÷G
É°ùfôa , ¢ùjQÉH , 75002 , Qƒ«eƒjQ ƒjQ 115 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : 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

122737 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. π«ªéàdG äÉfƒdÉ°U äÉeóN , á«f’ó«°üdG äGQÉ°ûà°S’G , äÉeóÿG
õeƒ«`ØjôH OhÉfƒjQÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa : á`````````````````````````«°ùæ÷G
É°ùfôa , ¢ùjQÉH , 75002 , Qƒ«eƒjQ ƒjQ 115 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : 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
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122738 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
∫ÉØWCÓd á«∏NGO ¢ùHÓeh ™°VôdGh ∫ÉØWCÓd ¢ùHÓeh ¢SCGQ á«£ZCGh ájòMCGh ¢ùHÓe
™°VôdG ∫ÉØWC’G ¢ùHÓeh ∫ÉØWC’Gh ∫ÉLôdGh AÉ°ùæ∏d IõgÉL ¢ùHÓeh ∫ÉØWCG ájòMCGh
¢ùHÓeh á«∏NGódG ¢ùHÓŸGh ¥QƒdG øe â°ù«dh ¢ùHGôŸGh äÉLƒ°ùæŸG øe ∫ÉØWC’G πjOÉæeh
, äÉ©Ñ≤dG , ¢ùª°ûdG äÉ«bGh , áeõMC’G , äÉ©Ñ≤dG , äÉ©Ñ≤dG , ä’Éª◊G äÉeÉé«ÑdGh ΩƒædG
ÜQGƒ÷Gh IÒ°ü≤dG ÜQGƒ÷G , ¿PC’G á«£ZCG , OÉØ°UC’G , ΩÉªëà°S’G á«£ZCGh ΩÉªëà°S’G
ájOQCG , ∫ÉØWC’G ∫Ghô°S , QRBÉŸG , ƒµjÎdG , äGRÉØ≤dG , ájôµæàdG AÉjRC’G , ÜQGƒ÷G , á∏jƒ£dG
, ä’É°T , ìÉ°Th , ∫ÉØWC’G •ƒa , äÉ≤ÑW , äÉHÉ°üY , äÉ©Ñ≤dG , áMÉÑ°ùdG ¢ùHÓe , ΩÉª◊G
, ∫É©f , á«°VÉjQ ájòMCG , ájòMCG , AÉª∏d IOÉ°†e ¢ùHÓe , äÒ°T »J , á«∏NGO ¢ùHÓe , Î°S
. ∫ÉØWCÓd äGQGƒ°ù°ùcG , ájòMCG , ÅWÉ°ûdG ájòMCG
õeƒ«`ØjôH OhÉfƒjQÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa : á`````````````````````````«°ùæ÷G
É°ùfôa , ¢ùjQÉH , 75002 , Qƒ«eƒjQ ƒjQ 115 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : 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
122739 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 21 áÄØdG »`a
, •É°ûeCG , äGQòe , ábÓM IÉ°Tôa , ô©°û∏d ¢ù«HÉHO , ô©°û∏d IÉ°Tôa , ÖLGƒë∏d IÉ°Tôa
èæØ°SEG , ¢†«MGôe IÉ°Tôa , Qƒ£Y äÉNÉîH , √ÉØ°T IÉ°Tôa , ôaÉXCG IÉ°Tôa , •É°ûeCG äÉ¶aÉM
§«N , π«ªéàdG ΩRGƒd äÉ¶aÉM , á«∏«ªŒ á«YhCG , áWƒ¨°†e ≥«MÉ°ùe Ö∏Y , ¢†«MGôe
èMÉ°S èæØ°SEG , π«ªéàdG OGƒe ádGREG Iõ¡LCG , ájhój ¿Éæ°SCG IÉ°Tôa , ¿Éæ°SC’ÉH ájÉæ©∏d »æ°S
áÑ∏Y , á«∏«ªŒ äGhOCG , ôaÉXC’G ËQóJ äGhOCG , á«éæØ°SEG ™£bh •É°ûeCG , Iô°ûÑdG á«≤æàd
. IQhQÉb , IBGôe , ¥ƒë°ùe
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õeƒ«`ØjôH OhÉfƒjQÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa : á`````````````````````````«°ùæ÷G
É°ùfôa , ¢ùjQÉH , 75002 , Qƒ«eƒjQ ƒjQ 115 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : 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

122740 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 20 áÄØdG »`a
, äÉÑ°ü≤dG , Ú∏ØdG , Ö°ûÿG øe (iôNC’G ∫ƒ°üØdG »`a áLQóŸG ÒZ) ™∏°ùdG Qƒ°üdG äGQÉWEG
Ωƒ°TÒŸG , DƒdDƒ∏dG ¥ôY , Èæ©dG , Iô°û≤dG , äƒ``◊G º``¶Y , êÉ``©dG , º``¶©dG , ¿ô``≤dG , ¢Uƒ``ÿG
êÉ«µe ÉjGôe ó«dÉH ádƒªfi ÉjGôe ΩÉª◊G ÉjGôe , øFGó∏dG hCG , OGƒŸG √òg πµd πFGóÑdGh
, (ô¶ædG äGQÉ¶f) ÉjGôŸG , ôØ°ùdG ΩGóîà°S’ êÉ«µe ÉjGôe , ∫õæª∏d êÉ«cÉŸG ÉjGôe á¶Øëª∏d
ÉjGôe , √ÉØ°ûdG ôªMCG ≥«Ñ£J »`a ΩGóîà°SÓd ÉjGôe , IQOƒÑdG Ö∏Y »`a ΩGó`` îà°SÓd É`` jGôe
. §FÉ◊G ÉjGôe Ö«÷G
õeƒ«`ØjôH OhÉfƒjQÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa : á`````````````````````````«°ùæ÷G
É°ùfôa , ¢ùjQÉH , 75002 , Qƒ«eƒjQ ƒjQ 115 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : 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
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122741 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a
, iôNCG äÉÄa »`a áLQóŸG ÒZ OGƒŸG ∂∏J øe áYƒæ°üŸG ™∏°ùdGh Ió∏≤ŸG Oƒ∏÷Gh Oƒ∏÷G
, ô¡¶dG ≈∏Y πª– ÖFÉ≤M , ÅWÉ°ûdG ¢SÉ«cCG , ó«dG ÖFÉ≤M , ôØ°ùdG ¢SÉ«cCGh ≥jOÉæ°U , ÖFÉ≤M
ÒZ) Ió∏≤e ¢SÉ«cCG , Ió∏≤ŸG ßaÉëŸGh ßaÉëŸG á«°VÉjQ ÖFÉ≤M , ôØ°ù∏d ¢ùHÓŸG ¢SÉ«cCG
, »°ü©dGh »°SÉª°ûdGh äÓ¶ŸG Oƒ∏÷Gh äÉfGƒ«◊G Oƒ∏L , äÉfGƒ«ë∏d äÉbÉ«dG , (Iõ¡éŸG
. êhô°ùdGh ¥GƒWC’Gh •É«°ùdG
õeƒ«`ØjôH OhÉfƒjQÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa : á`````````````````````````«°ùæ÷G
É°ùfôa , ¢ùjQÉH , 75002 , Qƒ«eƒjQ ƒjQ 115 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : 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
122742 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a
IOÉe , iôNCG äÉÄa »`a áæª°†àe ÒZ , OGƒŸG √òg øe á©æ°üe ™∏°Sh iƒ≤e ¥Qh , ¥Qh
hCG á«ÑàµŸG ¢VGôZCÓd á≤°U’ OGƒe , á«Ñàµe OGƒe , Qƒ°U , Öàµ∏d ó«∏Œ IOÉe , áYƒÑ£e
, (çÉKC’G GóY Éª«`a) Öàµª∏d äÉeõ∏à°ùeh áÑJÉc ä’BG , AÓW IÉ°Tôa , á«æa OGƒe , á«dõæŸG
áæª°†àe ÒZ) áÄÑ©à∏d á«µ«à°SÓH OGƒe , (Iõ¡LC’G GóY Éª«`a) á«ª«∏©Jh á``«¡«LƒJ OGƒ`` e
. á«bQh •ƒa , á«bQh πjOÉæe , áYÉÑW äÉ©Hôe , áYÉÑW ±hôM , (iôNCG äÉÄa »`a
õeƒ«`ØjôH OhÉfƒjQÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa : á`````````````````````````«°ùæ÷G
É°ùfôa , ¢ùjQÉH , 75002 , Qƒ«eƒjQ ƒjQ 115 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : 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
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122743 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 8 áÄØdG »`a
π°üf , ábÓM äGôØ°T äÉ¶aÉM , ábÓM äGôØ°T , (ó«dÉH πª©J) ájhój πFÉ°Shh äGhOCG
äÉjhÉM , (á«FÉHô¡c ÒZh á«FÉHô¡c) »°üî°ûdG ΩGóîà°SÓd ôaÉXCG äÉª∏≤e , ¢SGƒeCÓd
áàÑãe ¢SGƒeCG/QÉ«Z äGôØ°T IóMGh IôŸ ΩGóîà°SÓd ¢SGƒeCG , ¢SGƒeC’G π°üf πLCG øe ICÉ«¡e
äGhOCG , »FÉHô¡c ÒZh »FÉHô¡c , •É≤∏e , (ájhój OóY) ∫Éª÷ÉH ájÉæ©dG ¢VGôZC’ Iõ`` ¡LCG
OóY) Iô°ûÑ∏d á«∏«ªéàdG á÷É©ª∏d πFÉ°Sh , á«∏«ªéàdG ¢VGôZCÓd Iõ¡LCGh ó«dÉH πª©J
áé°ùfCG ádGRE’ (ájhój OóY) Iõ¡LCG , »°üî°ûdG ΩGóîà°SÓd ájhój πFÉ°Shh äGhOCG , (ájhój
äÉ°VGôb , ÜGógC’G ¢ü≤Y äGhOCG , äÉ°ü≤e , ∫Éª÷ÉH ájÉæ©∏d èë°ùdG á£°SGƒH º°ù÷G
¬LƒdG ô©°T ádGRE’ Iõ¡LCG , ô©°T ádGREG πFÉ°Sh , ô©°T ádGREG Iõ¡LCG , äGÒ°û≤dG §bÓeh
ΩÓbCG , ô©°ûdG Öjò°ûJh ádGREGh ™£≤dG »`a »°üî°ûdG ΩGóîà°SÓd á«FÉHô¡c Iõ¡LCG , º°ù÷Gh
(ájhój OóY) ô©°ûdG èjƒªàd á«FÉHô¡c Iõ¡LCG , (ájhój OóY) ô©°ûdG ∞«`Ø°üàd á«FÉHô¡c
∞«`Ø°üàd á«FÉHô¡c Iõ¡LCG , ô©°ûdG ádGRE’ Iõ¡LCG , á«FÉHô¡c ÒZ ô©°T ∞«`Ø°üJ Iõ¡LCG
(ájhój OóY) Iõ¡LCG , ô©°ûdG ∞«`Ø°üàd (ájhój OóY) Iõ¡LCG , ¬H ájÉæ©dGh ô©°ûdG ó«©Œh
OGƒe , ôaÉXC’G ËQóJ »`a ΩGóîà°SÓd Iõ¡LCG , Ωƒ°TƒdG º°Sôd Iõ¡LCG , ô©°ûdG ∞«`Ø°üàd
ôaÉXC’G ËQóJ äÉYƒª› , ôaÉXC’G äÉcÉ°ùeh äÉ°VGôbh OQÉÑeh äÉª∏≤e , ôaÉXC’G AÓW
äGhOCG , »°üî°ûdG ΩGóîà°SÓd ô©°T äÉ°VGô≤e , ¿PC’G Ö≤K Iõ¡LCG , »FÉHô¡c ôaÉXCG AÓW
, ≥dÉëª∏d äÉjhÉM , á«FÉHô¡c ábÓM á∏«°Sh , (ájhój OóY) ô©°ûdG Ò`Ø°†àd á«FÉHô¡c ÒZ
ÜGógC’G ¢ü≤Y äGhOCG , »∏«ªŒ ¥Ófi , º°ù÷G ô©°ûd á«FÉHô¡c ÒZh á«FÉHô¡c ≥dÉfi
, (á«FÉHô¡c ÒZh á«FÉHô¡c) ôaÉXCÓd äÉ°ü≤e , ÜGógCÓd §bÓe , ÜGógCÓd äÉHò°ûe
ÚcÉµ°S , (á«FÉHô¡c ÒZ hCG á«FÉHô¡c) ôaÉXCG OQÉÑe , ôaÉXCÓd ∞∏e , ájÒ°ûb äÉ°VGôb
á«FÉHô¡c ôaÉXCG äÉØ∏e , ô©°ûdG ájƒ≤àd á«FÉHô¡c ájhój OóY , ábÓM äÉ¶aÉM , äÉ°ü≤eh
ádGREG §bÓe , (ájhój OóY) ô©°ûdG ó«©éàd á«FÉHô¡c Iõ¡LCG , á«FÉHô¡c ábÓM äGhOCG
äÉYƒª› , á«∏«ªéàdG ¢VGôZCÓd Éjhój πª©J Iõ¡LCG , ô©°ûdG ∞«`Ø°üàd äÉ°ü≤e , ô©°û∏d
ô©°ûdG ó«©éàd á«FÉHô¡c Iõ¡LCG , ábÓ◊G ä’BG , Ωó≤dÉH ájÉæ©dG äGhOCG , Ωó≤dÉH ájÉæ©dG
¢VGôZCÓd ájhój äGhOCG ô©°ûdG ∞«`Ø°üJ ¢ü≤e , ô©°ûdG ádGREG §bÓe , (ájhó«dG äGhOC’G)
. ÒµjOÉH äGhOCG , ÒµjOÉH äÉYƒª› , á«∏«ªéàdG
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õeƒ«`ØjôH OhÉfƒjQÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa : á`````````````````````````«°ùæ÷G
É°ùfôa , ¢ùjQÉH , 75002 , Qƒ«eƒjQ ƒjQ 115 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : 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
122745 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
á«ªë∏d OGƒe , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd á«ë°U äGô°†ëà°ùe , ájô£«Hh á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe
IOÉe , äGOÉª°†∏d OGƒe , äÉ≤°U’ , ∫ÉØWCÓd AGòZ , »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd ICÉ«¡e á«FGò¨dG
äGó«Ñe , ΩGƒ¡dG ≈∏Y AÉ°†≤∏d äGô°†ëà°ùe , äGô¡£e , ¿Éæ°SCÓd ™ª°T , ¿Éæ°SC’G ±É≤jE’
»°SÉ°SCG πµ°ûH áYƒæ°üe á«ë°U á«FGòZ äÓªµe , IQÉ°†dG ÜÉ°ûYC’G äGó«Ñe , äÉjô£Ø∏d
äÉeGóîà°SÓd á«FÉ°ùŸG ™«HôdG IôgR âjR , ÚeÉà«`a äGô°†ëà°ùe , äÉæ«eÉà«`ØdG øe
äÉ°Só©∏d π«dÉfi , á«ª◊ÉH á°UÉNh á«FGòZ äÓªµe , á«ÁõfEG á«FGòZ äÓªµe , á«Ñ£dG
äGô£b , Ωó≤dG ¥ô©àd äÉLÓY , áfƒØ©∏d á©fÉe πjOÉæeh áHô°ûe πjOÉæe , á≤°UÓdG
, »Ñ£dG ΩGóî`à°SÓd Ú©∏d äÉÑWôe , »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd Ú©∏d äGô°†ëà°ùe Ú©∏d
Ú©dG Ö«WÎd π«dÉfi , Ú©∏d ∫ƒ°ùZ , Ú©∏d ™bQ , »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd Ú©∏d ºgôe
ájhOCG , ¿Éæ°SC’ÉH á°UÉN ájhOCG , ájhOCÓd ä’ƒ°ùÑc , á≤°UÓdG äÉ°Só©dG AGóJQÉH ≥∏©àj Éª«`a
πjOÉæe , πª◊G QÉÑàNG äGô°†ëà°ùe , ¢UGôbCG IQƒ°U »`a ájhOCG , …ô°ûÑdG ΩGóîà°SÓd
∫ÉØWCG Íd ¥ƒë°ùe , ¿Éæ°SC’G ™e ΩGóîà°SÓd (»æ°S §«N) áéMÉ°S OGƒe çÉfEÓd á«ë°U
á£°TÉµdG OGƒŸG , á«FÉ°ùædG á«ë°üdG πjOÉæŸG , πª◊G QÉÑàNG äGô°†ëà°ùe ¢UÉN πµ°ûHh )
, êÓ©∏d ƒÑeÉ°ûdG ∫ÉØWC’G Ö«∏M , ∫ÉØWC’G ájòZCG , ¿Éæ°SC’G ∞«¶æJ ΩGóîà°S’ (§«ÿG)
. (á«ë°üdG ájÉYôdG äÉéàæe , ø£≤dG ≈°üY
õeƒ«`ØjôH OhÉfƒjQÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa : á`````````````````````````«°ùæ÷G
É°ùfôa , ¢ùjQÉH , 75002 , Qƒ«eƒjQ ƒjQ 115 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : 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
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122746 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
âMh , ™«ª∏Jh , ∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe , ¢ùHÓŸG π«°ù¨d iôNCG OGƒeh ¢†««ÑJ äGô°†ëà°ùe
, ¿Éæ°SCG ≥«MÉ°ùe , ô©°û∏d ∫ƒ°ùZ , π«ªŒ OGƒe , á«°SÉ°SCG äƒjR , Qƒ£Y , ¿ƒHÉ°U , èë°Sh
πjOÉæe , ∫ÉØWCÓd í°ùe πjOÉæe , ÚjõàdG äÉeõ∏à°ùe , ∫Éª÷Gh áë°üdÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe
ΩGóîà°SÓd πjOÉæe IQƒ°U »`a »æ£b ±ƒ°U , á«∏«ªéàdGh á«ë°üdG ¢VGôZCÓd áÑWôe
≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉNÉîH , (áaÉ¶f ΩRGƒd) Iô°ûÑdÉH ájÉæ©∏d äGô°†ëà°ùe , »∏«ªéàdG
íFGhQ äÓjõe , ¥ô©dG íFGhQ äÓjõe , (áaÉ¶f ΩRGƒd) ∂dÉJ , (áaÉ¶f ΩRGƒd) º°ù÷G
∫ÉLô∏d ƒÑeÉ°T , AÉ°ùæ∏d ƒÑeÉ°T , ƒÑeÉ°T , ƒÑeÉ°T IQƒ°U »`a ¢SCGôdG Iô°ûb äÉLÓY , º°ù÷G
ó∏é∏d äÉØ£∏e , ¢SCGôdG IhôØd ñÉîH IQƒ°U »`a äÉØ£∏e , ô©°ûdG ≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉØ£∏e
, ô©°û∏d øjƒ∏J OGƒe , ô``©°ûdG ≈``∏Y ΩGó`` îà°SÓd äÉ°†`` «Ñe , ô©°û∏d π«ªŒ äGô°†ëà°ùe
, ô©°û∏d πL , ô©°ûdÉH ájÉæ©dG äÉ``éàæe , ô©°ûdG ≈∏Y ΩGó`` îà°SÓd π`L , ô©°û∏d äÉ¨Ñ°U
ô©°û∏d ádGREG äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d ó«©Œ ô°†ëà°ùe , ô©°û∏d á«°Sƒe , ô©°û∏d äÉÑWôe
º°ù∏H , »`aGÎMG ô©°T º°ù∏H , ô©°û∏d âjR , ô©°û∏d ´Éæb , ô©°ûdG ∞«`Ø°üàd äGô°†ëà°ùe
äƒjR , ∫ƒ°ùZ , ΩÉªëà°SG πL , ájOÉY ∞«`Ø°üJ á«°Sƒe , …OÉY â«ÑãJ ñÉîH , …OÉY ô©°T
ó©H ó∏÷G Ö«WÎd äƒjR , á«ÑW ÒZ , ΩÉªëà°SG äGô°†ëà°ùe , (»FGhO ÒZ) ¿ƒHÉ°U
äGô°†ëà°ùe , ΩÉªëà°SG πL , ΩÉªëà°S’G »`a ΩGóîà°SÓd äGô°†ëà°ùe , ¢ùª°ûdG ΩÉªM
, ¬Lƒ∏d äÉØ¶æe , (á«∏«ªŒ) ¬LƒdÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe , (á«ÑW ÒZ) ¬LƒdÉH ájÉæ©dG
(á«∏«ªŒ) π°ùZ πFGƒ°S , ôfƒJ ¥ƒë°ùe , ¿ƒHÉ°U , ∂YO OGƒe , äÉÑWôe , á``©æbCG , ∫ƒ``°ùZ
, ∫ƒ°ùZ , äÉÁôc , º°ù÷G ∞«¶æàd ájƒZQ OGƒe , (á«ÑW ÒZ) º°ù÷ÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe
(äGô°†ëà°ùe) äÉ`NÉîH , (á``«ÑW ô``«Z) º°ùé∏d ≥«MÉ°ùe , πL , â``jR , äÉ`` ÑWôe , Í`` d
¢VGôZC’ (á«ÑW ÒZ) ºØdG ∫ƒ°ùZ äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d äÓjõe , (á«ÑW ÒZ) º°ùé∏d
äGô°†ëà°ùe , (»FGhódG ΩGóîà°S’G ±ÓîH) ºØdÉH ájÉæ©∏d äGô°†ëà°ùe , ºØdG áaÉ¶f
, á«æ°ùdG äÉë«`Ø°üdG ∞°ûµd …ƒªØdG ΩGóîà°SÓd ¢UGôbCG , (¿Éæ°SCG ≥«MÉ°ùe) ºØdG ∞«¶æàd
, »∏«ªéàdG ΩGóîà°SÓd á«æ£b OGƒYCG , ¿Éæ°SCG Ú``LÉ©e , ¿Éæ`` °SC’G ∞`` «¶æàd äGô°†`` ëà°ùe
äÉéàæe , (á«ÑW ÒZ) Ú©dÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe , (á«ÑW ÒZ) Ωó≤dÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe
ΩÓbCG , Ú©dG π«ªéàd ádGREG IOÉe , ¢TƒeôdG , ÖLGƒë∏d á«∏«ªŒ äÉéàæe , Ú©∏d ∞«¶æJ
ΩGóîà°SÓd äÉéàæe , á«YÉæ°U ¢TƒeQ , Ú©dG π∏¶e , Ú©dG ∫Éëµe , ¢TƒeQ , Ú©dG π«ëµJ
IƒZQ , ΩÉªM äGRôN , ΩÉªM ìÓeCG , (»∏«ªŒ) QƒãÑ∏d ∞¶æe , (á«ÑW ÒZ) ΩÉª◊G »`a
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ÒZ äGô°†ëà°ùe , ºgGôe , ¬Lƒ∏d äÉÁôc , ¬Lƒ∏d á©æbCG , ΩÉªë∏d á«eÓg OGƒe , ΩÉªM
, äƒjR , á©æbCG , ∫ƒ°ùZ , πL , äÉÁôc , Iô°ûÑdGh º°ùé∏d ÚjõJ OGƒe , Ωó≤dÉH ájÉæ©∏d á«ÑW
, Iô°ûÑdGh , º°ù÷G , Ωó≤dG ≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉNÉîHh ∂dÉJ ≥«MÉ°ùe , ≥`` «MÉ°ùe , º`` °ù∏H
ΩÉªë∏d á«ÑW ÒZ äGô°†ëà°ùe , Iô°ûÑdGh º°ù÷Gh , Ωó≤dG êÓ©d á«ÑW ÒZ äGô°†ëà°ùe
, íFGhô∏d äÓjõe , á«ÑW ÒZ ¢VÉMôe äGô°†ëà°ùe , ™≤f OGƒeh äƒjR , ìÓeCG IQƒ°U »`a
, ∂dÉJ äÉNÉîHh ≥«MÉ°ùe , ≥«MÉ°ùe , ∫ƒ°ùZ , á«eÓg OGƒe , íFGhô∏d á∏jõe äÉÁôc
, ∫ÉLô∏d íFGhQ äÓjõe , Ωó≤∏d íFGhQ äÓjõe , äGô°†ëà°ùe »`a á©Ñ°ûe íFGhQ äÓjõe
. á«`æ£b É°ü`Y , AÉ°ùæ∏d íFGhQ äÓjõe
õeƒ«`ØjôH OhÉfƒjQÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa : á`````````````````````````«°ùæ÷G
É°ùfôa , ¢ùjQÉH , 75002 , Qƒ«eƒjQ ƒjQ 115 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : 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
122752 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
äÉeóNh ¢ü«î°ûàdGh äGQÉ°ûà°S’Gh á«Ñ£dG ájÉYôdG , ájô£«H äÉeóN , á«Ñ£dG äÉeóÿG
äÉeóÿGh ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG , á«ÑW äGOÉ«Y , á«dó«°üdG IQƒ°ûŸG , á«Ñ£dG äÉØ°UƒdG
âfÎfE’G ÈY áeó≤ŸG äÉeƒ∏©ŸG , á«Ñ£dG πFÉ°ùŸG hCG á«ë°üdG ájÉYôdÉH á≤∏©àŸG ájQÉ°ûà°S’G
, á«Ñ£dG πFÉ°ùŸG hCG á«ë°üdG ájÉYôdÉH á≤∏©àŸG âfÎfE’G hCG ôJƒ«ÑªµdG äÉfÉ«H IóYÉb øe
∞«`Ø°üJ äÉeóN , á«ë°üdG äÉ©éàæŸG äÉeóN , á«∏«ªéàdGh á«ë°üdG ájÉYôdG äÉeóN
äÉeóN , ∂«dóàdGh ÉfhÉ°ùdG äÉeóN , π«ªŒ ¿ƒdÉ°Uh π«ªŒ äÉfƒdÉ°U , ábÓ◊Gh ô©°ûdG
π«ªŒ ¿ƒdÉ°U äÉeóN , ô©°ûdG ∞«`Ø°üJ , á«dó«°üdG ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG QƒgõdG ≥«°ùæJ
äÉeóNh á«ë°üdG ájÉYôdG äÉeóNh á«FGò¨dG äGQÉ°ûà°S’Gh áaÉ¶ædGh á«Ñ£dG äÉeóÿG
, IQƒcòŸG äÉeóÿÉH á≤∏©àŸG IQƒ°ûŸGh ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿGh äÉeƒ∏©ŸG , ∫Éª÷ÉH ájÉæ©dG
øe hCG á«Hƒ°SÉM äÉfÉ«H IóYÉb øe âfÎfE’G ≈∏Y √ÓYCG IQƒcòŸG äÉeóÿG ™«ªL Ò`aƒJ
äÉ«dó«°üdG äÓfi »`a áeó≤ŸG á«Ñ£dG íFÉ°üædGh á«Ñ£dG äÉØ°UƒdG äÉeóN , âfÎfE’G
. ájhOC’G ¿RÉflh äÉ«dó«°üdGh
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∫G ¢ùcG ¢ùjQÉH …G »°S …G …ôeƒ«`aQÉH.»`a.¿G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µ«é∏H : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Éµ«é∏H , …OQƒØ∏«`a , 1800 , 499 »∏µ«H QÉ°û°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : 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
122754 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
, âMh , ™«ª∏Jh , ∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe , ¢ùHÓŸG π«°ù¨d iôNCG OGƒeh ¢†««ÑJ äGô°†ëà°ùe
, ¿Éæ°SCG ≥«MÉ°ùe , ô©°û∏d ∫ƒ°ùZ , π«ªŒ OGƒe , á«°SÉ°SCG äƒjR , Qƒ£Y , ¿ƒHÉ°U , èë°Sh
πjOÉæe , ∫ÉØWCÓd í°ùe πjOÉæe , ÚjõàdG äÉeõ∏à°ùe , ∫Éª÷Gh áë°üdÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe
ΩGóîà°SÓd πjOÉæe IQƒ°U »`a »æ£b ±ƒ°U , á«∏«ªéàdGh á«ë°üdG ¢VGôZCÓd áÑWôe
≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉNÉîH , (áaÉ¶f ΩRGƒd) Iô°ûÑdÉH ájÉæ©∏d äGô°†ëà°ùe , »∏«ªéàdG
º°ù÷G íFGhQ äÓjõe , ¥ô©dG íFGhQ äÓjõe , (áaÉ¶f ΩRGƒd) ∂dÉJ , (áaÉ¶f ΩRGƒd) º°ù÷G
∫É`` Lô∏d ƒ`` ÑeÉ°T , AÉ°ùæ∏d ƒÑeÉ°T , ƒÑeÉ°T , ƒÑeÉ°T IQƒ°U »`a ¢SCGô`` dG Iô`` `°ûb äÉ`` LÓY
ó∏é∏d äÉØ£∏e , ¢SCGôdG IhôØd ñÉîH IQƒ°U »`a äÉØ£∏e , ô©°ûdG ≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉØ`` £∏e
, ô©°û∏d øjƒ∏J OGƒe , ô©°ûdG ≈∏`` Y ΩGóîà°SÓd äÉ°†«Ñe , ô©°û∏d π«ªŒ äGô°†ëà°ùe
, ô©°û∏d πL , ô©°ûdÉH ájÉæ©dG äÉéàæe , ô©°ûdG ≈∏Y ΩGó`` îà°SÓd π`L , ô`` ©°û∏d äÉ`` ` ¨Ñ°U
ô©°û∏d ádGREG äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d ó«©Œ ô°†ëà°ùe , ô©°û∏d á«°Sƒe , ô`` ©°û∏d äÉ`` ÑWôe
º`` °ù∏H »`aGÎMG ô©°T º°ù∏H , ô©°û∏d âjR , ô©°û∏d ´Éæb , ô©°ûdG ∞``«`Ø°üàd äGô°†`` ëà°ùe
, äƒjR , ∫ƒ°ùZ , ΩÉªëà°SG πL , ájOÉY ∞«`Ø°üJ á«°Sƒe , …OÉY â«ÑãJ ñÉîH , …OÉY ô©°T
ó©H ó∏÷G Ö«WÎd äƒjR , á«ÑW ÒZ , ΩÉªëà°SG äGô°†ëà°ùe , (»FGhO ÒZ) ¿ƒHÉ°U
äGô°†ëà°ùe , ΩÉªëà°SG πL , ΩÉªëà°S’G »`a ΩGóîà°SÓd äGô°†ëà°ùe , ¢ùª°ûdG ΩÉªM
, ¬Lƒ∏d äÉØ¶æe , (á«∏«ªŒ) ¬LƒdÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe , (á«ÑW ÒZ) ¬LƒdÉH ájÉæ©dG
(á«∏«ªŒ) π°ùZ πFGƒ°S , ôfƒJ ¥ƒë°ùe , ¿ƒHÉ°U , ∂YO OGƒe , äÉ`ÑWôe , á``©æbCG , ∫ƒ``°ùZ
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∫ƒ°ùZ , äÉÁôc , º°ù÷G ∞«¶æàd ájƒZQ OGƒe , (á«ÑW ÒZ) º°ù÷ÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe
(äGô°†ëà°ùe) äÉNÉîH , (á«ÑW ÒZ) º°ùé∏d ≥«MÉ°ùe , πL , âjR , äÉÑWôe , Íd
¢VGôZC’ (á«ÑW ÒZ) ºØdG ∫ƒ°ùZ äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d äÓjõe , (á«ÑW ÒZ) º°ùé∏d
äGô°†ëà°ùe , (»FGhódG ΩGóîà°S’G ±ÓîH) ºØdÉH ájÉæ©∏d äGô°†ëà°ùe , ºØdG áaÉ¶f
á«æ°ùdG äÉë«`Ø°üdG ∞°ûµd …ƒªØdG ΩGóîà°SÓd ¢UGôbCG , (¿Éæ°SCG ≥«MÉ°ùe) ºØdG ∞«¶æàd
, »∏«ªéàdG ΩGóîà°SÓd á«æ£b OGƒYCG , ¿Éæ°SCG ÚLÉ©e , ¿Éæ°SC’G ∞«¶æàd äGô°†ëà°ùe
äÉéàæe , (á«ÑW ÒZ) Ú©dÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe , (á«ÑW ÒZ) Ωó≤dÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe
ΩÓbCG , Ú©dG π«ªéàd ádGREG IOÉe , ¢TƒeôdG , ÖLGƒë∏d á«∏«ªŒ äÉéàæe , Ú©∏d ∞«¶æJ
ΩGóîà°SÓd äÉéàæe , á«YÉæ°U ¢TƒeQ , Ú©dG π∏¶e , Ú©dG ∫Éëµe , ¢TƒeQ , Ú©dG π«ëµJ
IƒZQ , ΩÉªM äGRôN , ΩÉªM ìÓeCG , (»∏«ªŒ) QƒãÑ∏d ∞¶æe , (á«ÑW ÒZ) ΩÉª◊G »`a
ÒZ äGô°†ëà°ùe , ºgGôe , ¬Lƒ∏d äÉÁôc , ¬Lƒ∏d á©æbCG , ΩÉªë∏d á«eÓg OGƒe , ΩÉªM
äƒjR , á©æbCG , ∫ƒ°ùZ , πL , äÉÁôc , Iô°ûÑdGh º°ùé∏d ÚjõJ OGƒe , Ωó≤dÉH ájÉæ©∏d á«ÑW
, Iô°ûÑdGh , º°ù÷G , Ωó≤dG ≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉNÉîHh ∂dÉJ ≥«MÉ°ùe , ≥«MÉ°ùe , º°ù∏H
ΩÉªë∏d á«ÑW ÒZ äGô°†ëà°ùe , Iô°ûÑdGh º°ù÷Gh , Ωó≤dG êÓ©d á«ÑW ÒZ äGô°†ëà°ùe
, íFGhô∏d äÓjõe , á«ÑW ÒZ ¢VÉMôe äGô°†ëà°ùe , ™≤f OGƒeh äƒjR , ìÓeCG IQƒ°U »`a
, ∂dÉJ äÉNÉîHh ≥«MÉ°ùe , ≥«MÉ°ùe , ∫ƒ°ùZ , á«eÓg OGƒe , íFGhô∏d á∏jõe äÉÁôc
, ∫ÉLô∏d íFGhQ äÓjõe , Ωó≤∏d íFGhQ äÓjõe , äGô°†ëà°ùe »`a á©Ñ°ûe íFGhQ äÓjõe
. á«`æ£b É°ü`Y , AÉ°ùæ∏d íFGhQ äÓjõe
óàª«d ΩG »J ¿ƒ°ùJGh.¢SG.¬jG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ¿hÉJ OhQ , II …Éc õeÉgÉµjh , Îæ°S õ«°ùaÒ°S âjQƒHQƒc GÎ°ù«`a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , 1110 »L »`a , ’ƒJQƒJ
2018/10/11 : 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
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122759 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
, âMh , ™«ª∏Jh , ∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe , ¢ùHÓŸG π«°ù¨d iôNCG OGƒeh ¢†««ÑJ äGô°†ëà°ùe
, ¿Éæ°SCG ≥«MÉ°ùe , ô©°û∏d ∫ƒ°ùZ , π«ªŒ OGƒe , á«°SÉ°SCG äƒjR , Qƒ£Y , ¿ƒHÉ°U , èë°Sh
πjOÉæe , ∫ÉØWCÓd í°ùe πjOÉæe , ÚjõàdG äÉeõ∏à°ùe , ∫Éª÷Gh áë°üdÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe
ΩGóîà°SÓd πjOÉæe IQƒ°U »`a »æ£b ±ƒ°U , á«∏«ªéàdGh á«ë°üdG ¢VGôZCÓd áÑWôe
≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉNÉîH , (áaÉ¶f ΩRGƒd) Iô°ûÑdÉH ájÉæ©∏d äGô°†ëà°ùe , »∏«ªéàdG
íFGhQ äÓjõe , ¥ô©dG íFGhQ äÓjõe , (áaÉ¶f ΩRGƒd) ∂dÉJ , (áaÉ¶f ΩRGƒd) º°ù÷G
∫ÉLô∏d ƒÑeÉ°T , AÉ°ùæ∏d ƒÑeÉ°T , ƒÑeÉ°T , ƒÑeÉ°T IQƒ°U »`a ¢SCGôdG Iô°ûb äÉLÓY , º°ù÷G
ó∏é∏d äÉØ£∏e , ¢SCGôdG IhôØd ñÉîH IQƒ°U »`a äÉØ£∏e , ô©°ûdG ≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉØ£∏e
, ô©°û∏d øjƒ∏J OGƒe , ô©°ûdG ≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉ°†«Ñe , ô©°û∏d π«ªŒ äGô°†ëà°ùe
, ô©°û∏d πL , ô©°ûdÉH ájÉæ©dG äÉéàæe , ô©°ûdG ≈∏Y ΩGó`` îà°SÓd π`L , ô©°û∏d äÉ¨Ñ°U
, ô©°û∏d ádGREG äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d ó«©Œ ô°†ëà°ùe , ô©°û∏d á«°Sƒe , ô©°û∏d äÉÑWôe
º°ù∏H , »`aGÎMG ô©°T º°ù∏H , ô©°û∏d âjR , ô©°û∏d ´Éæb , ô©°ûdG ∞``«`Ø°üàd äGô`` °†ëà°ùe
, äƒjR , ∫ƒ°ùZ , ΩÉªëà°SG πL , ájOÉY ∞«`Ø°üJ á«°Sƒe , …OÉY â«ÑãJ ñÉîH , …OÉY ô©°T
ó©H ó∏÷G Ö«WÎd äƒjR , á«ÑW ÒZ , ΩÉªëà°SG äGô°†ëà°ùe , (»FGhO ÒZ) ¿ƒHÉ°U
äGô°†ëà°ùe , ΩÉªëà°SG πL , ΩÉªëà°S’G »`a ΩGóîà°SÓd äGô°†ëà°ùe , ¢ùª°ûdG ΩÉªM
, ¬Lƒ∏d äÉØ¶æe , (á«∏«ªŒ) ¬LƒdÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe , (á«ÑW ÒZ) ¬LƒdÉH ájÉæ©dG
(á«∏«ªŒ) π°ùZ πFGƒ°S , ôfƒJ ¥ƒë°ùe , ¿ƒHÉ°U , ∂YO OGƒe , äÉÑWôe , á``©æbCG , ∫ƒ°ù`` Z
∫ƒ°ùZ , äÉÁôc , º°ù÷G ∞«¶æàd ájƒZQ OGƒe , (á«ÑW ÒZ) º°ù÷ÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe
(äGô°†ëà°ùe) äÉNÉîH , (á«ÑW ÒZ) º°ùé∏d ≥«MÉ°ùe , πL , âjR , äÉÑWôe , Íd
¢VGôZC’ (á«ÑW ÒZ) ºØdG ∫ƒ°ùZ äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d äÓjõe , (á«ÑW ÒZ) º°ùé∏d
äGô°†ëà°ùe , (»FGhódG ΩGóîà°S’G ±ÓîH) ºØdÉH ájÉæ©∏d äGô°†ëà°ùe , ºØdG áaÉ¶f
á«æ°ùdG äÉë«`Ø°üdG ∞°ûµd …ƒªØdG ΩGóîà°SÓd ¢UGôbCG , (¿Éæ°SCG ≥«MÉ°ùe) ºØdG ∞«¶æàd
, »∏«ªéàdG ΩGóîà°SÓd á«æ£b OGƒYCG , ¿Éæ°SCG ÚLÉ©e , ¿Éæ°SC’G ∞«¶æàd äGô°†ëà°ùe
äÉéàæe , (á«ÑW ÒZ) Ú©dÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe , (á«ÑW ÒZ) Ωó≤dÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe
ΩÓbCG , Ú©dG π«ªéàd ádGREG IOÉe , ¢TƒeôdG , ÖLGƒë∏d á«∏«ªŒ äÉéàæe , Ú©∏d ∞«¶æJ
ΩGóîà°SÓd äÉéàæe , á«YÉæ°U ¢TƒeQ , Ú©dG π∏¶e , Ú©dG ∫Éëµe , ¢TƒeQ , Ú©dG π«ëµJ
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IƒZQ , ΩÉªM äGRôN , ΩÉªM ìÓeCG , (»∏«ªŒ) QƒãÑ∏d ∞¶æe , (á«ÑW ÒZ) ΩÉª◊G »`a
ÒZ äGô°†ëà°ùe , ºgGôe , ¬Lƒ∏d äÉÁôc , ¬Lƒ∏d á©æbCG , ΩÉªë∏d á«eÓg OGƒe , ΩÉªM
äƒjR , á©æbCG , ∫ƒ°ùZ , πL , äÉÁôc , Iô°ûÑdGh º°ùé∏d ÚjõJ OGƒe , Ωó≤dÉH ájÉæ©∏d á«ÑW
, Iô°ûÑdGh , º°ù÷G , Ωó≤dG ≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉNÉîHh ∂dÉJ ≥«MÉ°ùe , ≥«MÉ°ùe , º°ù∏H
ΩÉªë∏d á«ÑW ÒZ äGô°†ëà°ùe , Iô°ûÑdGh º°ù÷Gh , Ωó≤dG êÓ©d á«ÑW ÒZ äGô°†ëà°ùe
íFGhô∏d äÓjõe , á«ÑW ÒZ ¢VÉMôe äGô°†ëà°ùe , ™≤f OGƒeh äƒjR , ìÓeCG IQƒ°U »`a
, ∂dÉJ äÉNÉîHh ≥«MÉ°ùe , ≥«MÉ°ùe , ∫ƒ°ùZ , á«eÓg OGƒe , íFGhô∏d á∏jõe äÉÁôc
, ∫ÉLô∏d íFGhQ äÓjõe , Ωó≤∏d íFGhQ äÓjõe , äGô°†ëà°ùe »`a á©Ñ°ûe íFGhQ äÓjõe
. á«`æ£b É°ü`Y , AÉ°ùæ∏d íFGhQ äÓjõe
óàª«d ΩG »J ¿ƒ°ùJGh.¢SG.¬jG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ¿hÉJ OhQ , II …Éc õeÉgÉµjh , Îæ°S õ«°ùaÒ°S âjQƒHQƒc GÎ°ù«`a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , 1110 »L »`a , ’ƒJQƒJ
2018/10/11 : 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
122761 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
âMh , ™«ª∏Jh , ∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe , ¢ùHÓŸG π«°ù¨d iôNCG OGƒeh ¢†««ÑJ äGô°†ëà°ùe
, ¿Éæ°SCG ≥«MÉ°ùe , ô©°û∏d ∫ƒ°ùZ , π«ªŒ OGƒe , á«°SÉ°SCG äƒjR , Qƒ£Y , ¿ƒHÉ°U , èë°Sh
πjOÉæe , ∫ÉØWCÓd í°ùe πjOÉæe , ÚjõàdG äÉeõ∏à°ùe , ∫Éª÷Gh áë°üdÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe
ΩGóîà°SÓd πjOÉæe IQƒ°U »`a »æ£b ±ƒ°U , á«∏«ªéàdGh á«ë°üdG ¢VGôZCÓd áÑWôe
≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉNÉîH , (áaÉ¶f ΩRGƒd) Iô°ûÑdÉH ájÉæ©∏d äGô°†ëà°ùe , »∏«ªéàdG
íFGhQ äÓjõe , ¥ô©dG íFGhQ äÓjõe , (áaÉ¶f ΩRGƒd) ∂dÉJ , (áaÉ¶f ΩRGƒd) º°ù÷G
∫ÉLô∏d ƒÑeÉ°T , AÉ°ùæ∏d ƒÑeÉ°T , ƒÑeÉ°T , ƒÑeÉ°T IQƒ°U »`a ¢SCGôdG Iô°ûb äÉLÓY , º°ù÷G
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ó∏é∏d äÉØ£∏e , ¢SCGôdG IhôØd ñÉîH IQƒ°U »`a äÉØ£∏e , ô©°ûdG ≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉØ£∏e
, ô©°û∏d øjƒ∏J OGƒe , ô©°ûdG ≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉ°†«Ñe , ô©°û∏d π«ªŒ äGô°†ëà°ùe
, ô©°û∏d πL , ô©°ûdÉH ájÉæ©dG äÉéàæe , ô©°ûdG ≈∏Y ΩGó`` îà°SÓd π`L , ô©°û∏d äÉ¨Ñ°U
ô©°û∏d ádGREG äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d ó«©Œ ô°†ëà°ùe , ô©°û∏d á«°Sƒe , ô©°û∏d äÉÑWôe
º°ù∏H , »`aGÎMG ô©°T º°ù∏H , ô©°û∏d âjR , ô©°û∏d ´Éæb , ô©°ûdG ∞«`Ø°üàd äGô°†ëà°ùe
äƒjR , ∫ƒ°ùZ , ΩÉªëà°SG πL , ájOÉY ∞«`Ø°üJ á«°Sƒe , …OÉY â«ÑãJ ñÉîH , …OÉY ô©°T
ó©H ó∏÷G Ö«WÎd äƒjR , á«ÑW ÒZ , ΩÉªëà°SG äGô°†ëà°ùe , (»FGhO ÒZ) ¿ƒHÉ°U
äGô°†ëà°ùe , ΩÉªëà°SG πL , ΩÉªëà°S’G »`a ΩGóîà°SÓd äGô°†ëà°ùe , ¢ùª°ûdG ΩÉªM
, ¬Lƒ∏d äÉØ¶æe , (á«∏«ªŒ) ¬LƒdÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe , (á«ÑW ÒZ) ¬LƒdÉH ájÉæ©dG
(á«∏«ªŒ) π°ùZ πFGƒ°S , ôfƒJ ¥ƒë°ùe , ¿ƒHÉ°U , ∂YO OGƒe , äÉÑWôe , á``©æbCG , ∫ƒ`` °ùZ
∫ƒ°ùZ , äÉÁôc , º°ù÷G ∞«¶æàd ájƒZQ OGƒe , (á«ÑW ÒZ) º°ù÷ÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe
(äGô°†ëà°ùe) äÉNÉîH , (á«ÑW ÒZ) º°ùé∏d ≥«MÉ°ùe , πL , âjR , äÉÑWôe , Íd
¢VGôZC’ (á«ÑW ÒZ) ºØdG ∫ƒ°ùZ äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d äÓjõe , (á«ÑW ÒZ) º°ùé∏d
äGô°†ëà°ùe , (»FGhódG ΩGóîà°S’G ±ÓîH) ºØdÉH ájÉæ©∏d äGô°†ëà°ùe , ºØdG áaÉ¶f
á«æ°ùdG äÉë«`Ø°üdG ∞°ûµd …ƒªØdG ΩGóîà°SÓd ¢UGôbCG , (¿Éæ°SCG ≥«MÉ°ùe) ºØdG ∞«¶æàd
, »∏«ªéàdG ΩGóîà°SÓd á«æ£b OGƒYCG , ¿Éæ°SCG ÚLÉ©e , ¿Éæ°SC’G ∞«¶æàd äGô°†ëà°ùe
äÉéàæe , (á«ÑW ÒZ) Ú©dÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe , (á«ÑW ÒZ) Ωó≤dÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe
ΩÓbCG , Ú©dG π«ªéàd ádGREG IOÉe , ¢TƒeôdG , ÖLGƒë∏d á«∏«ªŒ äÉéàæe , Ú©∏d ∞«¶æJ
ΩGóîà°SÓd äÉéàæe , á«YÉæ°U ¢TƒeQ , Ú©dG π∏¶e , Ú©dG ∫Éëµe , ¢TƒeQ , Ú©dG π«ëµJ
IƒZQ , ΩÉªM äGRôN , ΩÉªM ìÓeCG , (»∏«ªŒ) QƒãÑ∏d ∞¶æe , (á«ÑW ÒZ) ΩÉª◊G »`a
ÒZ äGô°†ëà°ùe , ºgGôe , ¬Lƒ∏d äÉÁôc , ¬Lƒ∏d á©æbCG , ΩÉªë∏d á«eÓg OGƒe , ΩÉªM
äƒjR , á©æbCG , ∫ƒ°ùZ , πL , äÉÁôc , Iô°ûÑdGh º°ùé∏d ÚjõJ OGƒe , Ωó≤dÉH ájÉæ©∏d á«ÑW
, Iô°ûÑdGh , º°ù÷G , Ωó≤dG ≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉNÉîHh ∂dÉJ ≥«MÉ°ùe , ≥«MÉ°ùe , º°ù∏H
ΩÉªë∏d á«ÑW ÒZ äGô°†ëà°ùe , Iô°ûÑdGh º°ù÷Gh , Ωó≤dG êÓ©d á«ÑW ÒZ äGô°†ëà°ùe
íFGhô∏d äÓjõe , á«ÑW ÒZ ¢VÉMôe äGô°†ëà°ùe , ™≤f OGƒeh äƒjR , ìÓeCG IQƒ°U »`a
, ∂dÉJ äÉNÉîHh ≥«MÉ°ùe , ≥«MÉ°ùe , ∫ƒ°ùZ , á«eÓg OGƒe , íFGhô∏d á∏jõe äÉÁôc
, ∫ÉLô∏d íFGhQ äÓjõe , Ωó≤∏d íFGhQ äÓjõe , äGô°†ëà°ùe »`a á©Ñ°ûe íFGhQ äÓjõe
. á«`æ£b É°ü`Y , AÉ°ùæ∏d íFGhQ äÓjõe
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óàª«d ΩG »J ¿ƒ°ùJGh.¢SG.¬jG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ¿hÉJ OhQ , II …Éc õeÉgÉµjh , Îæ°S õ«°ùaÒ°S âjQƒHQƒc GÎ°ù«`a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , 1110 »L »`a , ’ƒJQƒJ
2018/10/11 : 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
122765 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
âMh , ™«ª∏Jh , ∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe , ¢ùHÓŸG π«°ù¨d iôNCG OGƒeh ¢†««ÑJ äGô°†ëà°ùe
, ¿Éæ°SCG ≥«MÉ°ùe , ô©°û∏d ∫ƒ°ùZ , π«ªŒ OGƒe , á«°SÉ°SCG äƒjR , Qƒ£Y , ¿ƒHÉ°U , èë°Sh
πjOÉæe , ∫ÉØWCÓd í°ùe πjOÉæe , ÚjõàdG äÉeõ∏à°ùe , ∫Éª÷Gh áë°üdÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe
ΩGóîà°SÓd πjOÉæe IQƒ°U »`a »æ£b ±ƒ°U , á«∏«ªéàdGh á«ë°üdG ¢VGôZCÓd áÑWôe
≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉNÉîH , (áaÉ¶f ΩRGƒd) Iô°ûÑdÉH ájÉæ©∏d äGô°†ëà°ùe , »∏«ªéàdG
íFGhQ äÓjõe , ¥ô©dG íFGhQ äÓjõe , (áaÉ¶f ΩRGƒd) ∂dÉJ , (áaÉ¶f ΩRGƒd) º°ù÷G
∫ÉLô∏d ƒÑeÉ°T , AÉ°ùæ∏d ƒÑeÉ°T , ƒÑeÉ°T , ƒÑeÉ°T IQƒ°U »`a ¢SCGôdG Iô°ûb äÉLÓY , º°ù÷G
äÉØ£∏e , ¢SCGôdG IhôØd ñÉîH IQƒ°U »`a äÉØ£∏e , ô©`` °ûdG ≈∏`` Y ΩGóî`` à°SÓd äÉØ`` £∏e
øjƒ∏J OGƒe , ô©°ûdG ≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉ°†«Ñe , ô©``°û∏d π`` «ªŒ äGô°†`` ëà°ùe , ó∏``é∏d
πL , ô©°ûdÉH ájÉæ©dG äÉéàæe , ô©°ûdG ≈∏Y ΩGó`` îà°SÓd π`L , ô©°û∏d äÉ¨Ñ°U , ô``©°û∏d
ádGREG äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d ó«©Œ ô°†ëà°ùe , ô©°û∏d á«°Sƒe , ô©°û∏d äÉÑWôe , ô©°û∏d
»`aGÎMG ô©°T º°ù∏H , ô©°û∏d âjR , ô©°û∏d ´Éæb , ô©°ûdG ∞«`Ø°üàd äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d
, äƒjR , ∫ƒ°ùZ , ΩÉªëà°SG πL , ájOÉY ∞«`Ø°üJ á«°Sƒe , …OÉY â«ÑãJ ñÉîH , …OÉY ô©°T º°ù∏H
ó©H ó∏÷G Ö«WÎd äƒjR , á«ÑW ô`«Z , ΩÉª``ëà°SG äGô°†ë`` à°ùe , (»`` FGhO ô`` «Z) ¿ƒ`` `HÉ°U
äGô°†ëà°ùe , ΩÉªëà°SG πL , ΩÉªëà°S’G »`a ΩGóîà°SÓd äGô°†ëà°ùe , ¢ùª°ûdG ΩÉªM
, ¬Lƒ∏d äÉØ¶æe , (á«∏«ªŒ) ¬LƒdÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe , (á«ÑW ÒZ) ¬LƒdÉH ájÉæ©dG
(á«∏«ªŒ) π°ùZ πFGƒ°S , ôfƒJ ¥ƒë°ùe , ¿ƒHÉ°U , ∂YO OGƒe , äÉÑWôe , á©æbCG , ∫ƒ`` °ùZ
-167-

(1273) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

∫ƒ°ùZ , äÉÁôc , º°ù÷G ∞«¶æàd ájƒZQ OGƒe , (á«ÑW ÒZ) º°ù÷ÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe
(äGô°†ëà°ùe) äÉNÉîH , (á«ÑW ÒZ) º°ùé∏d ≥«MÉ°ùe , πL , âjR , äÉÑ`Wôe , ø`` Ñd
¢VGôZC’ (á«ÑW ÒZ) ºØdG ∫ƒ°ùZ äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d äÓjõe , (á«ÑW ÒZ) º°ùé∏d
äGô°†ëà°ùe , (»FGhódG ΩGóîà°S’G ±ÓîH) ºØdÉH ájÉæ©∏d äGô°†ëà°ùe , ºØdG áaÉ¶f
á«æ°ùdG äÉë«`Ø°üdG ∞°ûµd …ƒªØdG ΩGóîà°SÓd ¢UGôbCG , (¿Éæ°SCG ≥«MÉ°ùe) ºØdG ∞«¶æàd
, »∏«ªéàdG ΩGóîà°SÓd á«æ£b OGƒYCG , ¿Éæ°SCG ÚLÉ©e , ¿Éæ°SC’G ∞«¶æàd äGô°†ëà°ùe
äÉéàæe , (á«ÑW ÒZ) Ú©dÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe , (á«ÑW ÒZ) Ωó≤dÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe
ΩÓbCG , Ú©dG π«ªéàd ádGREG IOÉe , ¢TƒeôdG , ÖLGƒë∏d á«∏«ªŒ äÉéàæe , Ú©∏d ∞«¶æJ
ΩGóîà°SÓd äÉéàæe , á«YÉæ°U ¢TƒeQ , Ú©dG π∏¶e , Ú©dG ∫Éëµe , ¢TƒeQ , Ú©dG π«ëµJ
IƒZQ , ΩÉªM äGRôN , ΩÉªM ìÓeCG , (»∏«ªŒ) QƒãÑ∏d ∞¶æe , (á«ÑW ÒZ) ΩÉª◊G »`a
ÒZ äGô°†ëà°ùe , ºgGôe , ¬Lƒ∏d äÉÁôc , ¬Lƒ∏d á©æbCG , ΩÉªë∏d á«eÓg OGƒe , ΩÉªM
äƒjR , á©æbCG , ∫ƒ°ùZ , πL , äÉÁôc , Iô°ûÑdGh º°ùé∏d ÚjõJ OGƒe , Ωó≤dÉH ájÉæ©∏d á«ÑW
, Iô°ûÑdGh , º°ù÷G , Ωó≤dG ≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉNÉîHh ∂dÉJ ≥«MÉ°ùe , ≥«MÉ°ùe , º°ù∏H
ΩÉªë∏d á«ÑW ÒZ äGô°†ëà°ùe , Iô°ûÑdGh º°ù÷Gh , Ωó≤dG êÓ©d á«ÑW ÒZ äGô°†ëà°ùe
íFGhô∏d äÓjõe , á«ÑW ÒZ ¢VÉMôe äGô°†ëà°ùe , ™≤f OGƒeh äƒjR , ìÓeCG IQƒ°U »`a
, ∂dÉJ äÉNÉîHh ≥«MÉ°ùe , ≥«MÉ°ùe , ∫ƒ°ùZ , á«eÓg OGƒe , íFGhô∏d á∏jõe äÉÁôc
, ∫ÉLô∏d íFGhQ äÓjõe , Ωó≤∏d íFGhQ äÓjõe , äGô°†ëà°ùe »`a á©Ñ°ûe íFGhQ äÓjõe
. á«`æ£b É°ü`Y , AÉ°ùæ∏d íFGhQ äÓjõe
óàª«d ΩG »J ¿ƒ°ùJGh.¢SG.¬jG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ¿hÉJ OhQ , II …Éc õeÉgÉµjh , Îæ°S õ«°ùaÒ°S âjQƒHQƒc GÎ°ù«`a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , 1110 »L »`a , ’ƒJQƒJ
2018/10/11 : 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
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122766 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
á«ªë∏d OGƒe , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd á«ë°U äGô°†ëà°ùe , ájô£«Hh á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe
IOÉe , äGOÉª°†∏d OGƒe , äÉ≤°U’ , ∫ÉØWCÓd AGòZ , »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd ICÉ«¡e á«FGò¨dG
äGó«Ñe , ΩGƒ¡dG ≈∏Y AÉ°†≤∏d äGô°†ëà°ùe , äGô¡£e , ¿Éæ°SCÓd ™ª°T , ¿Éæ°SC’G ±É≤jE’
»°SÉ°SCG πµ°ûH áYƒæ°üe á«ë°U á«FGòZ äÓªµe , IQÉ°†dG ÜÉ°ûYC’G äGó«Ñe , äÉjô£Ø∏d
äÉeGóîà°SÓd á«FÉ°ùŸG ™«HôdG IôgR âjR , ÚeÉà«`a äGô°†ëà°ùe , äÉæ«eÉà«`ØdG øe
äÉ°Só©∏d π«dÉfi , á«ª◊ÉH á°UÉNh á«FGòZ äÓªµe , á«ÁõfEG á«FGòZ äÓªµe , á«Ñ£dG
, Ú©∏d äGô£b , Ωó≤dG ¥ô©àd äÉLÓY , áfƒØ©∏d á©fÉe πjOÉæeh áHô°ûe πjOÉæe , á≤°UÓdG
ºgôe , »`Ñ£dG ΩGóî`à°SÓd Ú©∏d äÉÑWôe , »`` ` Ñ£dG ΩGó`` î` `à°SÓd Ú`` `©∏d äGô`` °†`` ëà°ùe
≥∏©àj Éª«`a Ú©dG Ö«WÎd π«dÉfi , Ú©∏d ∫ƒ°ùZ , Ú©∏d ™bQ , »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd Ú©∏d
ΩGóîà°SÓd ájhOCG , ¿Éæ°SC’ÉH á°UÉN ájhOCG , ájhOCÓd ä’ƒ°ùÑc , á≤°UÓdG äÉ°Só©dG AGóJQÉH
, çÉfEÓd á«ë°U πjOÉæe , πª◊G QÉÑàNG äGô°†ëà°ùe , ¢UGôbCG IQƒ°U »`a ájhOCG , …ô°ûÑdG
, »FGhO ƒÑeÉ°T , ∫ÉØWCG Íd ¥ƒë°ùe , ¿Éæ°SC’G ™e ΩGóîà°SÓd (»æ°S §«N) áéMÉ°S OGƒe
. á«ë°U ájÉYQ äÉéàæe , á«`æ£b É°ü`Y
óàª«d ΩG »J ¿ƒ°ùJGh.¢SG.¬jG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ¿hÉJ OhQ , II …Éc õeÉgÉµjh , Îæ°S õ«°ùaÒ°S âjQƒHQƒc GÎ°ù«`a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , 1110 »L »`a , ’ƒJQƒJ
2018/10/11 : 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
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122768 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
á«ªë∏d OGƒe , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd á«ë°U äGô°†ëà°ùe , ájô£«Hh á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe
IOÉe , äGOÉª°†∏d OGƒe , äÉ≤°U’ , ∫ÉØWCÓd AGòZ , »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd ICÉ«¡e á«FGò¨dG
äGó«Ñe , ΩGƒ¡dG ≈∏Y AÉ°†≤∏d äGô°†ëà°ùe , äGô¡£e , ¿Éæ°SCÓd ™ª°T , ¿Éæ°SC’G ±É≤jE’
»°SÉ°SCG πµ°ûH áYƒæ°üe á«ë°U á«FGòZ äÓªµe , IQÉ°†dG ÜÉ°ûYC’G äGó«Ñe , äÉjô£Ø∏d
äÉeGóîà°SÓd á«FÉ°ùŸG ™«HôdG IôgR âjR , ÚeÉà«`a äGô°†ëà°ùe , äÉæ«eÉà«`ØdG øe
äÉ°Só©∏d π«dÉfi , á«ª◊ÉH á°UÉNh á«FGòZ äÓªµe , á«ÁõfEG á«FGòZ äÓªµe , á«Ñ£dG
Ú©∏d äGô£b , Ωó≤dG ¥ô©àd äÉLÓY , áfƒØ©∏d á©fÉe πjOÉæeh áHô°ûe πjOÉæe , á≤°UÓdG
ºgôe , »Ñ£dG ΩGóî`à°SÓd Ú©∏d äÉÑWôe , »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd Ú©∏d äGô°†ëà°ùe
≥∏©àj Éª«`a Ú©dG Ö«WÎd π«dÉfi , Ú©∏d ∫ƒ°ùZ , Ú©∏d ™bQ , »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd Ú©∏d
ΩGóîà°SÓd ájhOCG , ¿Éæ°SC’ÉH á°UÉN ájhOCG , ájhOCÓd ä’ƒ°ùÑc , á≤°UÓdG äÉ°Só©dG AGóJQÉH
, çÉfEÓd á«ë°U πjOÉæe , πª◊G QÉÑàNG äGô°†ëà°ùe , ¢UGôbCG IQƒ°U »`a ájhOCG , …ô°ûÑdG
, »FGhO ƒÑeÉ°T , ∫ÉØWCG Íd ¥ƒë°ùe , ¿Éæ°SC’G ™e ΩGóîà°SÓd (»æ°S §«N) áéMÉ°S OGƒe
. á«ë°U ájÉYQ äÉéàæe , á«`æ£b É°ü`Y
óàª«d ΩG »J ¿ƒ°ùJGh.¢SG.ájG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ¿hÉJ OhQ , II …Éc õeÉgÉµjh , Îæ°S õ«°ùaÒ°S âjQƒHQƒc GÎ°ù«`a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , , 1110 »L »`a , ’ƒJQƒJ
2018/10/11 : 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
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122769 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
, âMh , ™«ª∏Jh , ∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe , ¢ùHÓŸG π«°ù¨d iôNCG OGƒeh ¢†««ÑJ äGô°†ëà°ùe
, ¿Éæ°SCG ≥«MÉ°ùe , ô©°û∏d ∫ƒ°ùZ , π«ªŒ OGƒe , á«°SÉ°SCG äƒjR , Qƒ£Y , ¿ƒHÉ°U , èë°Sh
πjOÉæe , ∫ÉØWCÓd í°ùe πjOÉæe , ÚjõàdG äÉeõ∏à°ùe , ∫Éª÷Gh áë°üdÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe
ΩGóîà°SÓd πjOÉæe IQƒ°U »`a »æ£b ±ƒ°U , á«∏«ªéàdGh á«ë°üdG ¢VGôZCÓd áÑWôe
≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉNÉîH , (áaÉ¶f ΩRGƒd) Iô°ûÑdÉH ájÉæ©∏d äGô°†ëà°ùe , »∏«ªéàdG
íFGhQ äÓjõe , ¥ô©dG íFGhQ äÓjõe , (áaÉ¶f ΩRGƒd) ∂dÉJ , (áaÉ¶f ΩRGƒd) º°ù÷G
, ∫ÉLô∏d ƒÑeÉ°T , AÉ°ùæ∏d ƒÑeÉ°T , ƒÑeÉ°T , ƒÑeÉ°T IQƒ°U »`a ¢SCGôdG Iô°ûb äÉLÓY , º°ù÷G
ó∏é∏d äÉØ£∏e , ¢SCGôdG IhôØd ñÉîH IQƒ°U »`a äÉØ£∏e , ô©°ûdG ≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉØ£∏e
, ô©°û∏d øjƒ∏J OGƒe , ô©°ûdG ≈∏Y ΩGó``îà°SÓd äÉ°†`` «Ñe , ô©°û∏d π«ªŒ äGô`` °†ëà°ùe
, ô©°û∏d πL , ô©°ûdÉH ájÉæ©dG äÉé``àæe , ô©°ûdG ≈∏Y ΩGó`` îà°SÓd π`L , ô``©°û∏d äÉ¨``Ñ°U
, ô©°û∏d ádGREG äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d ó«©Œ ô°†ëà°ùe , ô©°û∏d á«°Sƒe , ô``©°û∏d äÉÑWôe
º`` °ù∏H , »`aGÎMG ô©°T º°ù∏H , ô©°û∏d âjR , ô©°û∏d ´Éæb , ô©°ûdG ∞`«`Ø°üàd äGô`` °†ëà°ùe
, äƒjR , ∫ƒ°ùZ , ΩÉªëà°SG πL , ájOÉY ∞«`Ø°üJ á«°Sƒe , …OÉY â«ÑãJ ñÉîH , …OÉY ô`` ©°T
ó©H ó∏÷G Ö«WÎd äƒjR , á«ÑW ÒZ , ΩÉªëà°SG äGô°†ëà°ùe , (»`FGhO ô`` «Z) ¿ƒ`` HÉ°U
äGô°†ëà°ùe , ΩÉªëà°SG πL , ΩÉªëà°S’G »`a ΩGóîà°SÓd äGô°†ëà°ùe , ¢ùª°ûdG ΩÉªM
, ¬Lƒ∏d äÉØ¶æe , (á«∏«ªŒ) ¬LƒdÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe , (á«ÑW ÒZ) ¬LƒdÉH ájÉæ©dG
, (á«∏«ªŒ) π°ùZ πFGƒ°S , ôfƒJ ¥ƒë°ùe , ¿ƒHÉ°U , ∂YO OGƒe , äÉÑWôe , á©æbCG , ∫ƒ°ùZ
, ∫ƒ°ùZ , äÉÁôc , º°ù÷G ∞«¶æàd ájƒZQ OGƒe , (á«ÑW ÒZ) º°ù÷ÉH ájÉæ©∏d äÉ`` éàæe
(äGô°†ëà°ùe) äÉNÉîH , (á«``ÑW Ò`` Z) º°ùé∏d ≥«MÉ°ùe , πL , â`` jR , äÉÑ`` Wôe , ø`` `Ñd
¢VGôZC’ (á«ÑW ÒZ) ºØdG ∫ƒ°ùZ äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d äÓjõe , (á«ÑW ÒZ) º°ùé∏d
äGô°†ëà°ùe , (»FGhódG ΩGóîà°S’G ±ÓîH) ºØdÉH ájÉæ©∏d äGô°†ëà°ùe , ºØdG áaÉ¶f
, á«æ°ùdG äÉë«`Ø°üdG ∞°ûµd …ƒªØdG ΩGóîà°SÓd ¢UGôbCG , (¿Éæ°SCG ≥«MÉ°ùe) ºØdG ∞«¶æàd
, »∏«ªéàdG ΩGóîà°SÓd á«æ£b OGƒYCG , ¿Éæ°SCG ÚLÉ©e , ¿Éæ``°SC’G ∞`` «¶æàd äGô°†ë`` à°ùe
äÉéàæe , (á«ÑW ÒZ) Ú©dÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe , (á«ÑW ÒZ) Ωó≤dÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe
ΩÓbCG , Ú©dG π«ªéàd ádGREG IOÉe , ¢TƒeôdG , ÖLGƒë∏d á«∏«ªŒ äÉéàæe , Ú©∏d ∞«¶æJ
ΩGóîà°SÓd äÉéàæe , á«YÉæ°U ¢TƒeQ , Ú©dG π∏¶e , Ú©dG ∫Éëµe , ¢TƒeQ , Ú©dG π«ëµJ
IƒZQ , ΩÉªM äGRôN , ΩÉªM ìÓeCG , (»∏«ªŒ) QƒãÑ∏d ∞¶æe , (á«ÑW ÒZ) ΩÉª◊G »`a
ÒZ äGô°†ëà°ùe , ºgGôe , ¬Lƒ∏d äÉÁôc , ¬Lƒ∏d á©æbCG , ΩÉªë∏d á«eÓg OGƒe , ΩÉªM
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, äƒjR , á©æbCG , ∫ƒ°ùZ , πL , äÉÁôc , Iô°ûÑdGh º°ùé∏d ÚjõJ OGƒe , Ωó≤dÉH ájÉæ©∏d á«ÑW
, Iô°ûÑdGh , º°ù÷G , Ωó≤dG ≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉNÉîHh ∂dÉJ ≥«MÉ°ùe , ≥`` «MÉ°ùe , º`` °ù∏H
ΩÉªë∏d á«ÑW ÒZ äGô°†ëà°ùe , Iô°ûÑdGh º°ù÷Gh , Ωó≤dG êÓ©d á«ÑW ÒZ äGô°†ëà°ùe
, íFGhô∏d äÓjõe , á«ÑW ÒZ ¢VÉMôe äGô°†ëà°ùe , ™≤f OGƒeh äƒjR , ìÓeCG IQƒ°U »`a
, ∂dÉJ äÉNÉîHh ≥«MÉ°ùe , ≥«MÉ°ùe , ∫ƒ°ùZ , á«eÓg OGƒe , í`` FGhô∏d á`` ∏jõe äÉ`` Áôc
, ∫ÉLô∏d íFGhQ äÓjõe , Ωó≤∏d íFGhQ äÓjõe , äGô°†ëà°ùe »`a á©Ñ°ûe íFGhQ äÓjõe
. á«`æ£b É°ü`Y , AÉ°ùæ∏d íFGhQ äÓjõe
óàª«d ΩG »J ¿ƒ°ùJGh.¢SG.ájG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ¿hÉJ OhQ , II …Éc õeÉgÉµjh , Îæ°S õ«°ùaÒ°S âjQƒHQƒc GÎ°ù«`a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , , 1110 »L »`a , ’ƒJQƒJ
2018/10/11 : 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
122770 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
á«ªë∏d OGƒe , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd á«ë°U äGô°†ëà°ùe , ájô£«Hh á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe
IOÉe , äGOÉª°†∏d OGƒe , äÉ≤°U’ , ∫ÉØWCÓd AGòZ , »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd ICÉ«¡e á«FGò¨dG
äGó«Ñe , ΩGƒ¡dG ≈∏Y AÉ°†≤∏d äGô°†ëà°ùe , äGô¡£e , ¿Éæ°SCÓd ™ª°T , ¿Éæ°SC’G ±É≤jE’
»°SÉ°SCG πµ°ûH áYƒæ°üe á«ë°U á«FGòZ äÓªµe , IQÉ°†dG ÜÉ°ûYC’G äGó«Ñe , äÉjô£Ø∏d
äÉeGóîà°SÓd á«FÉ°ùŸG ™«HôdG IôgR âjR , ÚeÉà«`a äGô°†ëà°ùe , äÉæ«eÉà«`ØdG øe
äÉ°Só©∏d π«dÉfi , á«ª◊ÉH á°UÉNh á«FGòZ äÓªµe , á«ÁõfEG á«FGòZ äÓªµe , á«Ñ£dG
, Ú©∏d äGô£b , Ωó≤dG ¥ô©àd äÉLÓY , áfƒØ©∏d á©fÉe πjOÉæeh áHô°ûe πjOÉæe , á≤°UÓdG
ºgôe , »Ñ£dG ΩGóî`à°SÓd Ú©∏d äÉÑWôe , »`` `Ñ£dG ΩGó``îà°SÓd ø`` «©∏d äGô°†`` ëà`` °ùe
≥∏©àj Éª«`a Ú©dG Ö«WÎd π«dÉfi , Ú©∏d ∫ƒ°ùZ , Ú©∏d ™bQ , »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd Ú©∏d
ΩGóîà°SÓd ájhOCG , ¿Éæ°SC’ÉH á°UÉN ájhOCG , ájhOCÓd ä’ƒ°ùÑc , á≤°UÓdG äÉ°Só©dG AGóJQÉH
, çÉfEÓd á«ë°U πjOÉæe , πª◊G QÉÑàNG äGô°†ëà°ùe , ¢UGôbCG IQƒ°U »`a ájhOCG , …ô°ûÑdG
, »FGhO ƒÑeÉ°T , ∫ÉØWCG Íd ¥ƒë°ùe , ¿Éæ°SC’G ™e ΩGóîà°SÓd (»æ°S §«N) áéMÉ°S OGƒe
. á«ë°U ájÉYQ äÉéàæe , á«`æ£b É°ü`Y
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óàª«d ΩG »J ¿ƒ°ùJGh.¢SG.ájG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ¿hÉJ OhQ , II …Éc õeÉgÉµjh , Îæ°S õ«°ùaÒ°S âjQƒHQƒc GÎ°ù«`a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , , 1110 »L »`a , ’ƒJQƒJ
2018/10/11 : 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
122773 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
, âMh , ™«ª∏Jh , ∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe , ¢ùHÓŸG π«°ù¨d iôNCG OGƒeh ¢†««ÑJ äGô°†ëà°ùe
, ¿Éæ°SCG ≥«MÉ°ùe , ô©°û∏d ∫ƒ°ùZ , π«ªŒ OGƒe , á«°SÉ°SCG äƒjR , Qƒ£Y , ¿ƒHÉ°U , èë°Sh
πjOÉæe , ∫ÉØWCÓd í°ùe πjOÉæe , ÚjõàdG äÉeõ∏à°ùe , ∫Éª÷Gh áë°üdÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe
ΩGóîà°SÓd πjOÉæe IQƒ°U »`a »æ£b ±ƒ°U , á«∏«ªéàdGh á«ë°üdG ¢VGôZCÓd áÑWôe
≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉNÉîH , (áaÉ¶f ΩRGƒd) Iô°ûÑdÉH ájÉæ©∏d äGô°†ëà°ùe , »∏«ªéàdG
íFGhQ äÓjõe , ¥ô©dG íFGhQ äÓjõe , (áaÉ¶f ΩRGƒd) ∂dÉJ , (áaÉ¶f ΩRGƒd) º°ù÷G
, ∫ÉLô∏d ƒÑeÉ°T , AÉ°ùæ∏d ƒÑeÉ°T , ƒÑeÉ°T , ƒÑeÉ°T IQƒ°U »`a ¢SCGôdG Iô°ûb äÉLÓY , º°ù÷G
ó∏é∏d äÉØ£∏e , ¢SCGôdG IhôØd ñÉîH IQƒ°U »`a äÉØ£∏e , ô©°ûdG ≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉØ£∏e
, ô©°û∏d øjƒ∏J OGƒe , ô©°ûdG ≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉ°†«Ñe , ô©`` °û∏d π«``ªŒ äGô°†`` ëà°ùe
, ô©°û∏d πL , ô©°ûdÉH ájÉæ©dG äÉéàæe , ô©°ûdG ≈∏Y ΩGó`` îà°SÓd π`L , ô©`` °û∏d äÉ`` ¨Ñ°U
, ô©°û∏d ádGREG äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d ó«©Œ ô°†ëà°ùe , ô©°û∏d á«°Sƒe , ô©°û∏d äÉÑWôe
º°ù∏H , »`aGÎMG ô©°T º°ù∏H , ô©°û∏d âjR , ô©°û∏d ´Éæb , ô©`` °ûdG ∞«`` `Ø°üàd äGô°†``ëà°ùe
, äƒjR , ∫ƒ°ùZ , ΩÉªëà°SG πL , ájOÉY ∞«`Ø°üJ á«°Sƒe , …OÉY â«ÑãJ ñÉîH , …OÉY ô©°T
ó©H ó∏÷G Ö«WÎd äƒjR , á«ÑW ÒZ , ΩÉªëà°SG äGô°†ëà°ùe , (»FGhO ÒZ) ¿ƒHÉ°U
äGô°†ëà°ùe , ΩÉªëà°SG πL , ΩÉªëà°S’G »`a ΩGóîà°SÓd äGô°†ëà°ùe , ¢ùª°ûdG ΩÉªM
, ¬Lƒ∏d äÉØ¶æe , (á«∏«ªŒ) ¬LƒdÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe , (á«ÑW ÒZ) ¬LƒdÉH ájÉæ©dG
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, (á«∏«ªŒ) π°ùZ πFGƒ°S , ôfƒJ ¥ƒë°ùe , ¿ƒHÉ°U , ∂YO OGƒe , äÉÑWôe , á©æbCG , ∫ƒ°ùZ
, ∫ƒ°ùZ , äÉÁôc , º°ù÷G ∞«¶æàd ájƒZQ OGƒ``e , (á«ÑW ÒZ) º°ù``÷ÉH á``jÉæ©∏d äÉéàæe
(äGô°†ëà°ùe) äÉNÉîH , (á«ÑW ÒZ) º°ù``é∏d ≥«`` MÉ°ùe , πL , â`` jR , äÉ`` ÑWôe , ø`` ` `Ñd
¢VGôZC’ (á«ÑW ÒZ) ºØdG ∫ƒ°ùZ äGô°†ëà°ùe , ô©``°û∏d äÓjõe , (á«ÑW ÒZ) º°ùé∏d
äGô°†ëà°ùe , (»FGhódG ΩGóîà°S’G ±ÓîH) ºØdÉH ájÉæ©∏d äGô°†ëà°ùe , ºØdG áaÉ¶f
, á«æ°ùdG äÉë«`Ø°üdG ∞°ûµd …ƒªØdG ΩGóîà°SÓd ¢UGôbCG , (¿Éæ°SCG ≥«MÉ°ùe) ºØdG ∞«¶æàd
, »∏«ªéàdG ΩGóîà°SÓd á«æ£b OGƒYCG , ¿Éæ°SCG ÚLÉ©e , ¿É`` æ°SC’G ∞`` «¶æàd äGô°†`` ëà°ùe
äÉéàæe , (á«ÑW ÒZ) Ú©dÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe , (á«ÑW ÒZ) Ωó≤dÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe
ΩÓbCG , Ú©dG π«ªéàd ádGREG IOÉe , ¢TƒeôdG , ÖLGƒë∏d á«∏«ªŒ äÉéàæe , Ú©∏d ∞«¶æJ
ΩGóîà°SÓd äÉéàæe , á«YÉæ°U ¢TƒeQ , Ú©dG π∏¶e , Ú©dG ∫Éëµe , ¢TƒeQ , Ú©dG π«ëµJ
IƒZQ , ΩÉªM äGRôN , ΩÉªM ìÓeCG , (»∏«ªŒ) QƒãÑ∏d ∞¶æe , (á«ÑW ÒZ) ΩÉª◊G »`a
ÒZ äGô°†ëà°ùe , ºgGôe , ¬Lƒ∏d äÉÁôc , ¬Lƒ∏d á©æbCG , ΩÉªë∏d á«eÓg OGƒe , ΩÉªM
, äƒjR , á©æbCG , ∫ƒ°ùZ , πL , äÉÁôc , Iô°ûÑdGh º°ùé∏d ÚjõJ OGƒe , Ωó≤dÉH ájÉæ©∏d á«ÑW
, Iô°ûÑdGh , º°ù÷G , Ωó≤dG ≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉNÉîHh ∂dÉJ ≥«MÉ°ùe , ≥«`` MÉ°ùe , º°ù`` ∏H
ΩÉªë∏d á«ÑW ÒZ äGô°†ëà°ùe , Iô°ûÑdGh º°ù÷Gh , Ωó≤dG êÓ©d á«ÑW ÒZ äGô°†ëà°ùe
íFGhô∏d äÓjõe , á«ÑW ÒZ ¢VÉMôe äGô°†ëà°ùe , ™≤f OGƒeh äƒjR , ìÓeCG IQƒ°U »`a
, ∂dÉJ äÉNÉîHh ≥«MÉ°ùe , ≥«MÉ°ùe , ∫ƒ°ùZ , á«eÓg OGƒe , íFGhô∏d á∏jõe äÉÁôc
, ∫ÉLô∏d íFGhQ äÓjõe , Ωó≤∏d íFGhQ äÓjõe , äGô°†ëà°ùe »`a á©Ñ°ûe íFGhQ äÓjõe
. á«`æ£b É°ü`Y , AÉ°ùæ∏d íFGhQ äÓjõe
óàª«d ΩG »J ¿ƒ°ùJGh.¢SG.ájG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ¿hÉJ OhQ , II …Éc õeÉgÉµjh , Îæ°S õ«°ùaÒ°S âjQƒHQƒc GÎ°ù«`a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , , 1110 »L »`a , ’ƒJQƒJ
2018/10/11 : 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
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122774 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
á«ªë∏d OGƒe , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd á«ë°U äGô°†ëà°ùe , ájô£«Hh á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe
IOÉe , äGOÉª°†∏d OGƒe , äÉ≤°U’ , ∫ÉØWCÓd AGòZ , »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd ICÉ«¡e á«FGò¨dG
äGó«Ñe , ΩGƒ¡dG ≈∏Y AÉ°†≤∏d äGô°†ëà°ùe , äGô¡£e , ¿Éæ°SCÓd ™ª°T , ¿Éæ°SC’G ±É≤jE’
»°SÉ°SCG πµ°ûH áYƒæ°üe á«ë°U á«FGòZ äÓªµe , IQÉ°†dG ÜÉ°ûYC’G äGó«Ñe , äÉjô£Ø∏d
äÉeGóîà°SÓd á«FÉ°ùŸG ™«HôdG IôgR âjR , ÚeÉà«`a äGô°†ëà°ùe , äÉæ«eÉà«`ØdG øe
äÉ°Só©∏d π«dÉfi , á«ª◊ÉH á°UÉNh á«FGòZ äÓªµe , á«ÁõfEG á«FGòZ äÓªµe , á«Ñ£dG
Ú©∏d äGô£b , Ωó≤dG ¥ô©àd äÉLÓY , áfƒØ©∏d á©fÉe πjOÉæeh áHô°ûe πjOÉæe , á≤°UÓdG
ºgôe , »Ñ£dG ΩGóî`à°SÓd Ú©∏d äÉÑWôe , »`` ` Ñ£dG ΩGó`` î` `à°SÓd Ú``©∏d äGô°†``ë` `à°ùe
≥∏©àj Éª«`a Ú©dG Ö«WÎd π«dÉfi , Ú©∏d ∫ƒ°ùZ , Ú©∏d ™bQ , »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd Ú©∏d
ΩGóîà°SÓd ájhOCG , ¿Éæ°SC’ÉH á°UÉN ájhOCG , ájhOCÓd ä’ƒ°ùÑc , á≤°UÓdG äÉ°Só©dG AGóJQÉH
, çÉfEÓd á«ë°U πjOÉæe , πª◊G QÉÑàNG äGô°†ëà°ùe , ¢UGôbCG IQƒ°U »`a ájhOCG , …ô°ûÑdG
, »FGhO ƒÑeÉ°T , ∫ÉØWCG Íd ¥ƒë°ùe , ¿Éæ°SC’G ™e ΩGóîà°SÓd (»æ°S §«N) áéMÉ°S OGƒe
. á«ë°U ájÉYQ äÉéàæe , á«`æ£b É°ü`Y
óàª«d ΩG »J ¿ƒ°ùJGh.¢SG.ájG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ¿hÉJ OhQ , II …Éc õeÉgÉµjh , Îæ°S õ«°ùaÒ°S âjQƒHQƒc GÎ°ù«`a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , , 1110 »L »`a , ’ƒJQƒJ
2018/10/11 : 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
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122775 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
, âMh , ™«ª∏Jh , ∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe , ¢ùHÓŸG π«°ù¨d iôNCG OGƒeh ¢†««ÑJ äGô°†ëà°ùe
, ¿Éæ°SCG ≥«MÉ°ùe , ô©°û∏d ∫ƒ°ùZ , π«ªŒ OGƒe , á«°SÉ°SCG äƒjR , Qƒ£Y , ¿ƒHÉ°U , èë`` °Sh
πjOÉæe , ∫ÉØWCÓd í°ùe πjOÉæe , ÚjõàdG äÉeõ∏à°ùe , ∫Éª÷Gh áë°üdÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe
ΩGóîà°SÓd πjOÉæe IQƒ°U »`a »æ£b ±ƒ°U , á«∏«ªéàdGh á«ë°üdG ¢VGôZCÓd áÑWôe
≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉNÉîH , (áaÉ¶f ΩRGƒd) Iô°ûÑdÉH ájÉæ©∏d äGô°†ëà°ùe , »∏«ªéàdG
íFGhQ äÓjõe , ¥ô©dG íFGhQ äÓjõe , (áaÉ¶f ΩRGƒd) ∂dÉJ , (áaÉ¶f ΩRGƒd) º°ù÷G
, ∫ÉLô∏d ƒÑeÉ°T , AÉ°ùæ∏d ƒÑeÉ°T , ƒÑeÉ°T , ƒÑeÉ°T IQƒ°U »`a ¢SCGôdG Iô°ûb äÉLÓY , º°ù÷G
, ó∏é∏d äÉØ£∏e , ¢SCGôdG IhôØd ñÉîH IQƒ°U »`a äÉØ£∏e , ô©°ûdG ≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉØ£∏e
, ô``©°û∏d ø``jƒ∏J OGƒ`` e , ô©°ûdG ≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉ°†`«Ñe , ô©`` °û∏d π«ª``Œ äGô°†`` ` ëà°ùe
, ô©``°û∏d πL , ô©``°ûdÉH á`` jÉæ©dG äÉé`` àæe , ô©°ûdG ≈∏Y ΩGó`` îà°SÓd π`L , ô`©°û``∏d äÉ``¨Ñ°U
, ô©°û∏d ádGREG äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d ó«©Œ ô°†ëà°ùe , ô`©°û∏d á«°Sƒe , ô©`` °û∏d äÉ`ÑWôe
º``°ù∏H , »`aGÎMG ô©°T º°ù∏H , ô©°û∏d âjR , ô``©°û∏d ´Éæb , ô`` ©°ûdG ∞«`` Ø` °üàd äGô°†`` ` ëà°ùe
, äƒjR , ∫ƒ°ùZ , ΩÉªëà°SG πL , ájOÉY ∞«`Ø°üJ á«°Sƒe , …OÉY â«ÑãJ ñÉ``îH , …OÉ`` Y ô©°T
ó©H ó∏÷G Ö«WÎd äƒjR , á«ÑW ÒZ , ΩÉªëà°SG äGô°†ëà°ùe , (»`` FGhO Ò``Z) ¿ƒ`` HÉ°U
äGô°†ëà°ùe , ΩÉªëà°SG πL , ΩÉªëà°S’G »`a ΩGóîà°SÓd äGô°†ëà°ùe , ¢ùª°ûdG ΩÉªM
, ¬Lƒ∏d äÉØ¶æe , (á«∏«ªŒ) ¬LƒdÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe , (á«ÑW ÒZ) ¬LƒdÉH ájÉæ©dG
, (á«∏«ªŒ) π°ùZ πFGƒ°S , ôfƒJ ¥ƒë°ùe , ¿ƒHÉ°U , ∂YO OGƒe , äÉÑWôe , á©æbCG , ∫ƒ°ùZ
, ∫ƒ°ùZ , äÉÁôc , º°ù÷G ∞«¶æàd ájƒZQ OGƒe , (á«ÑW ÒZ) º°ù÷ÉH á`jÉæ©∏d äÉ``éàæe
(äGô°†ëà°ùe) äÉNÉîH , (á«ÑW ÒZ) º°ùé∏d ≥«`MÉ°ùe , π`L , â`` ` jR , äÉ``Ñ` Wôe , ø`` `Ñd
¢VGôZC’ (á«ÑW ÒZ) ºØdG ∫ƒ°ùZ äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d äÓjõe , (á«``ÑW ô`` «Z) º°ùé∏d
äGô°†ëà°ùe , (»FGhódG ΩGóîà°S’G ±ÓîH) ºØdÉH ájÉæ©∏d äGô°†ëà°ùe , ºØdG áaÉ¶f
, á«æ°ùdG äÉë«`Ø°üdG ∞°ûµd …ƒªØdG ΩGóîà``°SÓd ¢UGôbCG , (¿Éæ°SCG ≥«MÉ°ùe) ºØdG ∞«¶æàd
, »∏«ªéàdG ΩGóîà°SÓd á«æ£b OGƒYCG , ¿É``æ°SCG Ú`` LÉ©e , ¿Éæ`` °SC’G ∞«¶`` æàd äGô°†``ëà°ùe
äÉéàæe , (á«ÑW ÒZ) Ú©dÉH ájÉæ©∏d äÉ`éàæe , (á«ÑW ÒZ) Ωó``≤dÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe
ΩÓbCG , Ú©dG π«ªéàd ádGREG IOÉe , ¢TƒeôdG , ÖLGƒë∏d á«∏«ªŒ äÉéàæe , Ú©∏d ∞«¶æJ
ΩGóîà°SÓd äÉéàæe , á«YÉæ°U ¢TƒeQ , Ú©dG π∏¶e , Ú©dG ∫Éëµe , ¢TƒeQ , Ú©dG π«ëµJ
IƒZQ , ΩÉªM äGRôN , ΩÉªM ìÓeCG , (»∏«ªŒ) QƒãÑ∏d ∞¶æe , (á«ÑW ÒZ) ΩÉª◊G »`a
ÒZ äGô°†ëà°ùe , ºgGôe , ¬Lƒ∏d äÉÁôc , ¬Lƒ∏d á©æbCG , ΩÉªë∏d á«eÓg OGƒe , ΩÉªM
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äƒjR , á©æbCG , ∫ƒ°ùZ , πL , äÉÁôc , Iô°ûÑdGh º°ùé∏d ÚjõJ OGƒe , Ωó≤dÉH ájÉæ©∏d á«ÑW
, Iô°ûÑdGh , º°ù÷G , Ωó≤dG ≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉNÉîHh ∂dÉJ ≥«MÉ°ùe , ≥«`` MÉ°ùe , º`` °ù∏H
ΩÉªë∏d á«ÑW ÒZ äGô°†ëà°ùe , Iô°ûÑdGh º°ù÷Gh , Ωó≤dG êÓ©d á``«ÑW ÒZ äGô°†ëà°ùe
íFGhô∏d äÓjõe , á«ÑW ÒZ ¢VÉMôe äGô°†ëà°ùe , ™≤f OGƒeh äƒjR , ìÓeCG IQƒ°U »`a
, ∂dÉJ äÉNÉîHh ≥«MÉ°ùe , ≥«MÉ°ùe , ∫ƒ°ùZ , á«eÓg OGƒe , íFGhô∏d á∏jõe äÉÁôc
, ∫ÉLô∏d íFGhQ äÓjõe , Ωó≤∏d íFGhQ äÓjõe , äGô°†ëà°ùe »`a á©Ñ°ûe íFGhQ äÓjõe
. á«`æ£b É°ü`Y , AÉ°ùæ∏d íFGhQ äÓjõe
óàª«d ΩG »J ¿ƒ°ùJGh.¢SG.ájG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ¿hÉJ OhQ , II …Éc õeÉgÉµjh , Îæ°S õ«°ùaÒ°S âjQƒHQƒc GÎ°ù«`a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , , 1110 »L »`a , ’ƒJQƒJ
2018/10/11 : 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
122778 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
á«ªë∏d OGƒe , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd á«ë°U äGô°†ëà°ùe , ájô£«Hh á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe
IOÉe , äGOÉª°†∏d OGƒe , äÉ≤°U’ , ∫ÉØWCÓd AGòZ , »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd ICÉ«¡e á«FGò¨dG
äGó«Ñe , ΩGƒ¡dG ≈∏Y AÉ°†≤∏d äGô°†ëà°ùe , äGô¡£e , ¿Éæ°SCÓd ™ª°T , ¿Éæ°SC’G ±É≤jE’
»°SÉ°SCG πµ°ûH áYƒæ°üe á«ë°U á«FGòZ äÓªµe , IQÉ°†dG ÜÉ°ûYC’G äGó«Ñe , äÉjô£Ø∏d
äÉeGóîà°SÓd á«FÉ°ùŸG ™«HôdG IôgR âjR , ÚeÉà«`a äGô°†ëà°ùe , äÉæ«eÉà«`ØdG øe
äÉ°Só©∏d π«dÉfi , á«ª◊ÉH á°UÉNh á«FGòZ äÓªµe , á«ÁõfEG á«FGòZ äÓªµe , á«Ñ£dG
, Ú©∏d äGô£b , Ωó≤dG ¥ô©àd äÉLÓY , áfƒØ©∏d á©fÉe πjOÉæeh áHô°ûe πjOÉæe , á≤°UÓdG
ºgôe , »Ñ£dG ΩGóî`à°SÓd Ú©∏d äÉÑWôe , »``Ñ£dG ΩGó`` îà°SÓd ø`` `«©∏d äGô°†`` ` ëà°ùe
≥∏©àj Éª«`a Ú©dG Ö«WÎd π«dÉfi , Ú©∏d ∫ƒ°ùZ , Ú©∏d ™bQ , »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd Ú©∏d
ΩGóîà°SÓd ájhOCG , ¿Éæ°SC’ÉH á°UÉN ájhOCG , ájhOCÓd ä’ƒ°ùÑc , á≤°UÓdG äÉ°Só©dG AGóJQÉH
, çÉfEÓd á«ë°U πjOÉæe , πª◊G QÉÑàNG äGô°†ëà°ùe , ¢UGôbCG IQƒ°U »`a ájhOCG , …ô°ûÑdG
, »FGhO ƒÑeÉ°T , ∫ÉØWCG Íd ¥ƒë°ùe , ¿Éæ°SC’G ™e ΩGóîà°SÓd (»æ°S §«N) áéMÉ°S OGƒe
. á«ë°U ájÉYQ äÉéàæe , á«`æ£b É°ü`Y
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óàª«d ΩG »J ¿ƒ°ùJGh.¢SG.ájG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ¿hÉJ OhQ , II …Éc õeÉgÉµjh , Îæ°S õ«°ùaÒ°S âjQƒHQƒc GÎ°ù«`a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , , 1110 »L »`a , ’ƒJQƒJ
2018/10/11 : 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
122779 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
, âMh , ™«ª∏Jh , ∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe , ¢ùHÓŸG π«°ù¨d iôNCG OGƒeh ¢†««ÑJ äGô°†ëà°ùe
, ¿Éæ°SCG ≥«MÉ°ùe , ô©°û∏d ∫ƒ°ùZ , π«ªŒ OGƒe , á«°SÉ°SCG äƒjR , Qƒ£Y , ¿ƒHÉ°U , è``ë°Sh
πjOÉæe , ∫ÉØWCÓd í°ùe πjOÉæe , ÚjõàdG äÉeõ∏à°ùe , ∫Éª÷Gh áë°üdÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe
ΩGóîà°SÓd πjOÉæe IQƒ°U »`a »æ£b ±ƒ°U , á«∏«ªéàdGh á«ë°üdG ¢VGôZCÓd áÑWôe
≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉNÉîH , (áaÉ¶f ΩRGƒd) Iô°ûÑdÉH ájÉæ©∏d äGô°†ëà°ùe , »∏«ªéàdG
íFGhQ äÓjõe , ¥ô©dG íFGhQ äÓjõe , (áaÉ¶f ΩRGƒd) ∂dÉJ , (áaÉ¶f ΩRGƒd) º°ù÷G
∫ÉLô∏d ƒÑeÉ°T , AÉ°ùæ∏d ƒÑeÉ°T , ƒÑeÉ°T , ƒÑeÉ°T IQƒ°U »`a ¢SCGôdG Iô°ûb äÉLÓY , º°ù÷G
äÉØ£∏e , ¢SCGô`` dG Ihô``Ød ñÉ`` îH IQƒ`°U »`` a äÉØ£∏e , ô©°ûdG ≈∏Y ΩGóî`` à°SÓd äÉ`` Ø£∏e
øjƒ∏J OGƒe , ô©°ûdG ≈`` ∏Y ΩGóî`à°SÓd äÉ°†``«Ñe , ô©``°û∏d π«ªŒ äGô°†`` ë` à` ` °ùe , ó``∏é∏d
πL , ô©°ûdÉH ájÉæ©dG äÉéàæe , ô©°ûdG ≈∏Y ΩGó`` îà°SÓd π`L , ô``©` °û∏d äÉ¨Ñ`` `°U , ô``©` `°û∏d
ádGREG äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d ó«©Œ ô°†ëà°ùe , ô©``°û∏d á``«°Sƒe , ô©`` `°û∏d äÉ``ÑWôe , ô©°û∏d
, »`aGÎMG ô©°T º°ù∏H , ô©°û∏d âjR , ô©°û∏d ´Éæb , ô©°ûdG ∞«`Ø` °üàd äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d
, ∫ƒ°ùZ , ΩÉªëà°SG πL , ájOÉY ∞«`Ø°üJ á«°Sƒe , …OÉY â«ÑãJ ñÉ``îH , …OÉ`` Y ô`` ©°T º`` °ù∏H
ó∏÷G Ö«WÎd äƒjR , á«ÑW ÒZ , ΩÉªëà°SG äGô°†ëà°ùe , (»FGhO ÒZ) ¿ƒHÉ°U , äƒjR
äGô°†ëà°ùe , ΩÉªëà°SG πL , ΩÉªëà°S’G »`a ΩGóîà°SÓd äGô°†ëà°ùe , ¢ùª°ûdG ΩÉªM ó©H
, ¬Lƒ∏d äÉØ¶æe , (á«∏«ªŒ) ¬LƒdÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe , (á«ÑW ÒZ) ¬LƒdÉH ájÉæ©dG
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, (á«∏«ªŒ) π°ùZ πFGƒ°S , ôfƒJ ¥ƒë°ùe , ¿ƒHÉ°U , ∂YO OGƒe , äÉÑWôe , á©æbCG , ∫ƒ°ùZ
, ∫ƒ°ùZ , äÉÁôc , º°ù÷G ∞«¶æàd ájƒZQ OGƒe , (á«ÑW ÒZ) º°ù÷ÉH á``jÉæ©∏d äÉé`` àæe
(äGô°†ëà°ùe) äÉNÉîH , (á«ÑW ÒZ) º°ùé∏d ≥«MÉ°ùe , πL , â`` jR , äÉÑ`` `Wôe , ø`` ` Ñ` `d
¢VGôZC’ (á«ÑW ÒZ) ºØdG ∫ƒ°ùZ äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d äÓjõe , (á«`` ÑW ô``«Z) º°ùé∏d
äGô°†ëà°ùe , (»FGhódG ΩGóîà°S’G ±ÓîH) ºØdÉH ájÉæ©∏d äGô°†ëà°ùe , ºØdG áaÉ¶f
á«æ°ùdG äÉë«`Ø°üdG ∞°ûµd …ƒªØdG ΩGóîà°SÓd ¢UGôbCG , (¿Éæ°SCG ≥«MÉ°ùe) ºØdG ∞«¶æàd
, »∏«ªéàdG ΩGóîà°SÓd á«æ£b OGƒYCG , ¿Éæ°SCG Ú``LÉ©e , ¿Éæ``°SC’G ∞«`` ¶æàd äGô°†`` ëà°ùe
äÉéàæe , (á«ÑW ÒZ) Ú©dÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe , (á«ÑW ÒZ) Ωó≤dÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe
ΩÓbCG , Ú©dG π«ªéàd ádGREG IOÉe , ¢TƒeôdG , ÖLGƒë∏d á«∏«ªŒ äÉéàæe , Ú©∏d ∞«¶æJ
ΩGóîà°SÓd äÉéàæe , á«YÉæ°U ¢TƒeQ , Ú©dG π∏¶e , Ú©dG ∫Éëµe , ¢TƒeQ , Ú©dG π«ëµJ
IƒZQ , ΩÉªM äGRôN , ΩÉªM ìÓeCG , (»∏«ªŒ) QƒãÑ∏d ∞¶æe , (á«ÑW ÒZ) ΩÉª◊G »`a
ÒZ äGô°†ëà°ùe , ºgGôe , ¬Lƒ∏d äÉÁôc , ¬Lƒ∏d á©æbCG , ΩÉªë∏d á«eÓg OGƒe , ΩÉªM
, äƒjR , á©æbCG , ∫ƒ°ùZ , πL , äÉÁôc , Iô°ûÑdGh º°ùé∏d ÚjõJ OGƒe , Ωó≤dÉH ájÉæ©∏d á«ÑW
, Iô°ûÑdGh , º°ù÷G , Ωó≤dG ≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉNÉîHh ∂dÉJ ≥«MÉ°ùe , ≥«`` MÉ°ùe , º`` °ù∏H
ΩÉªë∏d á«ÑW ÒZ äGô°†ëà°ùe , Iô°ûÑdGh º°ù÷Gh , Ωó≤dG êÓ©d á«ÑW ÒZ äGô°†`` ëà°ùe
, íFGhô∏d äÓjõe , á«ÑW ÒZ ¢VÉMôe äGô°†ëà°ùe , ™≤f OGƒeh äƒjR , ìÓeCG IQƒ``°U »`a
, ∂dÉJ äÉNÉîHh ≥«MÉ°ùe , ≥«MÉ°ùe , ∫ƒ°ùZ , á«eÓg OGƒe , íFGhô∏d á∏jõe äÉ``Áôc
, ∫ÉLô∏d íFGhQ äÓjõe , Ωó≤∏d íFGhQ äÓjõe , äGô°†ëà°ùe »`a á©Ñ°ûe íFGhQ äÓjõe
. á«`æ£b É°ü`Y , AÉ°ùæ∏d íFGhQ äÓjõe
óàª«d ΩG »J ¿ƒ°ùJGh.¢SG.ájG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ¿hÉJ OhQ , II …Éc õeÉgÉµjh , Îæ°S õ«°ùaÒ°S âjQƒHQƒc GÎ°ù«`a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , , 1110 »L »`a , ’ƒJQƒJ
2018/10/11 : 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
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122781 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
á«ªë∏d OGƒe , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd á«ë°U äGô°†ëà°ùe , ájô£«Hh á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe
IOÉe , äGOÉª°†∏d OGƒe , äÉ≤°U’ , ∫ÉØWCÓd AGòZ , »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd ICÉ«¡e á«FGò¨dG
äGó«Ñe , ΩGƒ¡dG ≈∏Y AÉ°†≤∏d äGô°†ëà°ùe , äGô¡£e , ¿Éæ°SCÓd ™ª°T , ¿Éæ°SC’G ±É≤jE’
»°SÉ°SCG πµ°ûH áYƒæ°üe á«ë°U á«FGòZ äÓªµe , IQÉ°†dG ÜÉ°ûYC’G äGó«Ñe , äÉjô£Ø∏d
äÉeGóîà°SÓd á«FÉ°ùŸG ™«HôdG IôgR âjR , ÚeÉà«`a äGô°†ëà°ùe , äÉæ«eÉà«`ØdG øe
äÉ°Só©∏d π«dÉfi , á«ª◊ÉH á°UÉNh á«FGòZ äÓªµe , á«ÁõfEG á«FGòZ äÓªµe , á«Ñ£dG
, Ú©∏d äGô£b , Ωó≤dG ¥ô©àd äÉLÓY , áfƒØ©∏d á©fÉe πjOÉæeh áHô°ûe πjOÉæe , á≤°UÓdG
º``gôe , »``Ñ£dG ΩGó`î`à°SÓd Ú©∏d äÉÑWôe , »Ñ£dG ΩGó`` îà°SÓd Ú©`` ∏d äGô°†`` ëà°ùe
≥∏©àj Éª«`a Ú©dG Ö«WÎd π«dÉfi , Ú©∏d ∫ƒ°ùZ , Ú©∏d ™bQ , »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd Ú©∏d
ΩGóîà°SÓd ájhOCG , ¿Éæ°SC’ÉH á°UÉN ájhOCG , ájhOCÓd ä’ƒ°ùÑc , á≤°UÓdG äÉ°Só©dG AGóJQÉH
, çÉfEÓd á«ë°U πjOÉæe , πª◊G QÉÑàNG äGô°†ëà°ùe , ¢UGôbCG IQƒ°U »`a ájhOCG , …ô°ûÑdG
, »FGhO ƒÑeÉ°T , ∫ÉØWCG Íd ¥ƒë°ùe , ¿Éæ°SC’G ™e ΩGóîà°SÓd (»æ°S §«N) áéMÉ°S OGƒe
. á«ë°U ájÉYQ äÉéàæe , á«`æ£b É°ü`Y
óàª«d ΩG »J ¿ƒ°ùJGh.¢SG.¬jG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ¿hÉJ OhQ , II …Éc õeÉgÉµjh , Îæ°S õ«°ùaÒ°S âjQƒHQƒc GÎ°ù«`a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , , 1110 »L »`a , ’ƒJQƒJ
2018/10/11 : 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
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122782 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a
IOÉe , iôNCG äÉÄa »`a áæª°†àe ÒZ , OGƒŸG √òg øe á©æ°üe ™∏°Sh iƒ≤e ¥Qh , ¥Qh
hCG á«ÑàµŸG ¢VGôZCÓd á≤°U’ OGƒe , á«Ñàµe OGƒe , Qƒ°U , Öàµ∏d ó«∏Œ IOÉe , áYƒÑ£e
, (çÉKC’G GóY Éª«`a) Öàµª∏d äÉeõ∏à°ùeh áÑJÉc ä’BG , AÓW IÉ°Tôa , á«æa OGƒe , á«dõæŸG
áæª°†àe ÒZ) áÄÑ©à∏d á«µ«à°SÓH OGƒe , (Iõ¡LC’G GóY Éª«`a) á«ª«∏©Jh á``«¡«LƒJ OGƒ`` e
¥Qh , á«bQh •ƒa , á«bQh πjOÉæe , áYÉÑW äÉ©Hôe , áYÉÑW ±hôM , (iôNCG äÉÄa »`a
á©æ°üe ∫ÉØWCG πjOÉæe , ¥QƒdG øe á©æ°üe IóMGh IôŸ ΩGóîà°SÓd ∫ÉØWCG πjOÉæe , …ôjôM
. Rƒ∏«∏°ùdG øe
óàª«d ΩG »J ¿ƒ°ùJGh.¢SG.¬jG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ¿hÉJ OhQ , II …Éc õeÉgÉµjh , Îæ°S õ«°ùaÒ°S âjQƒHQƒc GÎ°ù«`a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , , 1110 »L »`a , ’ƒJQƒJ
2018/10/11 : 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
122783 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
äGô°†`` ëà°ùe , ¢ù`` HÓŸG π`` «°ù¨d iô`` NCG OGƒ``eh ¢†`` ««ÑJ äGô°†`` ëà°ùe
∫ƒ°ùZ , π«ªŒ OGƒe , á«°SÉ°SCG äƒjR , Qƒ£Y , ¿ƒHÉ°U , èë°Sh , âMh , ™«ª∏Jh , ∞«¶æJ
πjOÉæe , ÚjõàdG äÉeõ∏à°ùe , ∫Éª÷Gh áë°üdÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe , ¿Éæ°SCG ≥«MÉ°ùe , ô©°û∏d
IQƒ°U »`a »æ£b ±ƒ°U , á«∏«ªéàdGh á«ë°üdG ¢VGôZCÓd áÑWôe πjOÉæe , ∫ÉØWCÓd í°ùe
äÉNÉîH , (áaÉ¶f ΩRGƒd) Iô°ûÑdÉH ájÉæ©∏d äGô°†ëà°ùe , »∏«ªéàdG ΩGóîà°SÓd πjOÉæe
, ¥ô©dG íFGhQ äÓjõe , (áaÉ¶f ΩRGƒd) ∂dÉJ , (áaÉ¶f ΩRGƒd) º°ù÷G ≈∏Y ΩGóîà°SÓd
, AÉ°ùæ∏d ƒÑeÉ°T , ƒÑeÉ°T , ƒÑeÉ°T IQƒ°U »`a ¢SCGôdG Iô°ûb äÉLÓY , º°ù÷G íFGhQ äÓjõe
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¢SCGôdG IhôØd ñÉîH IQƒ°U »`a äÉØ£∏e , ô©°ûdG ≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉØ£∏e , ∫ÉLô∏d ƒÑeÉ°T
OGƒe , ô©°ûdG ≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉ°†``«Ñe , ô``©°û∏d π«ªŒ äGô°†ëà°ùe ó∏é∏d äÉØ£∏e
πL , ô©°ûdÉH ájÉæ©dG äÉéàæe , ô©°ûdG ≈∏Y ΩGó`` îà°SÓd π`L , ô©°û∏d äÉ¨`` Ñ°U , ô©°û∏d øjƒ∏J
ádGREG äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d ó«©Œ ô°†ëà°ùe , ô``©°û∏d á«°Sƒe , ô©°û∏d äÉ`ÑWôe , ô©°û∏d
»`aGÎMG ô©°T º°ù∏H , ô©°û∏d âjR , ô©°û∏d ´Éæb , ô©°ûdG ∞`` «`Ø°üàd äGô°†ë`` à°ùe , ô©°û∏d
, ∫ƒ°ùZ , ΩÉªëà°SG πL , ájOÉY ∞«`Ø°üJ á«°Sƒe , …OÉY â«ÑãJ ñÉîH , …OÉY ô`` ©°T º`` `°ù∏H
ó∏÷G Ö«WÎd äƒjR , á«ÑW ÒZ , ΩÉªëà°SG äGô°†ëà°ùe , (»FGhO ÒZ) ¿ƒHÉ°U , äƒjR
äGô°†ëà°ùe , ΩÉªëà°SG πL , ΩÉªëà°S’G »`a ΩGóîà°SÓd äGô°†ëà°ùe , ¢ùª°ûdG ΩÉªM ó©H
, ¬Lƒ∏d äÉØ¶æe , (á«∏«ªŒ) ¬LƒdÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe , (á«ÑW ÒZ) ¬LƒdÉH ájÉæ©dG
, (á«∏«ªŒ) π°ùZ πFGƒ°S , ôfƒJ ¥ƒë°ùe , ¿ƒHÉ°U , ∂YO OGƒe , äÉÑWôe , á©æbCG , ∫ƒ°ùZ
, ∫ƒ°ùZ , äÉÁôc , º°ù÷G ∞«¶æàd ájƒZQ OGƒe , (á«ÑW ÒZ) º``°ù÷ÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe
(äGô°†ëà°ùe) äÉNÉîH , (á«ÑW ÒZ) º°ùé∏d ≥`«MÉ°ùe , π`` L , â`` ` jR , äÉ`` ÑWôe , ø`` ` Ñd
¢VGôZC’ (á«ÑW ÒZ) ºØdG ∫ƒ°ùZ äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d äÓjõe , (á«ÑW ÒZ) º°ùé∏d
äGô°†ëà°ùe , (»FGhódG ΩGóîà°S’G ±ÓîH) ºØdÉH ájÉæ©∏d äGô°†ëà°ùe , ºØdG áaÉ¶f
, á«æ°ùdG äÉë«`Ø°üdG ∞°ûµd …ƒªØdG ΩGóîà°SÓd ¢UGôbCG , (¿Éæ°SCG ≥«MÉ°ùe) ºØdG ∞«¶æàd
, »∏«ªéàdG ΩGóîà°SÓd á«æ£b OGƒYCG , ¿Éæ``°SCG ÚLÉ`` ©e , ¿Éæ`` °SC’G ∞«``¶æàd äGô°†`` ëà°ùe
äÉéàæe , (á«ÑW ÒZ) Ú©dÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe , (á`` «ÑW Ò`` Z) Ωó≤dÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe
ΩÓbCG , Ú©dG π«ªéàd ádGREG IOÉe , ¢TƒeôdG , ÖLGƒë∏d á«∏«ªŒ äÉéàæe , Ú©∏d ∞«¶æJ
ΩGóîà°SÓd äÉéàæe , á«YÉæ°U ¢TƒeQ , Ú©dG π∏¶e , Ú©dG ∫Éëµe , ¢TƒeQ , Ú©dG π«ëµJ
IƒZQ , ΩÉªM äGRôN , ΩÉªM ìÓeCG , (»∏«ªŒ) QƒãÑ∏d ∞¶æe , (á«ÑW ÒZ) ΩÉª◊G »`a
ÒZ äGô°†ëà°ùe , ºgGôe , ¬Lƒ∏d äÉÁôc , ¬Lƒ∏d á©æbCG , ΩÉªë∏d á«eÓg OGƒe , ΩÉªM
, äƒjR , á©æbCG , ∫ƒ°ùZ , πL , äÉÁôc , Iô°ûÑdGh º°ùé∏d ÚjõJ OGƒe , Ωó≤dÉH ájÉæ©∏d á«ÑW
, Iô°ûÑdGh , º°ù÷G , Ωó≤dG ≈∏Y ΩGóî``à°SÓd äÉNÉîHh ∂dÉJ ≥«MÉ°ùe , ≥`` «MÉ°ùe , º°ù`` ∏H
ΩÉªë∏d á«ÑW ÒZ äGô°†ëà°ùe , Iô°ûÑdGh º°ù÷Gh , Ωó≤dG êÓ©d á«ÑW ÒZ äGô°†ëà°ùe
, íFGhô∏d äÓjõe , á«ÑW ÒZ ¢VÉMôe äGô°†ëà°ùe , ™≤f OGƒeh äƒjR , ìÓeCG IQƒ°U »`a
, ∂dÉJ äÉNÉîHh ≥«MÉ°ùe , ≥«MÉ°ùe , ∫ƒ°ùZ , á«eÓg OGƒ``e , í`` FGhô∏d á∏`` jõe äÉª`` jôc
, ∫ÉLô∏d íFGhQ äÓjõe , Ωó≤∏d íFGhQ äÓjõe , äGô°†ëà°ùe »`a á©Ñ°ûe íFGhQ äÓjõe
. á«`æ£b É°ü`Y , AÉ°ùæ∏d íFGhQ äÓjõe
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óàª«d ΩG »J ¿ƒ°ùJGh.¢SG.¬jG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ¿hÉJ OhQ , II …Éc õeÉgÉµjh , Îæ°S õ«°ùaÒ°S âjQƒHQƒc GÎ°ù«`a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , , 1110 »L »`a , ’ƒJQƒJ
2018/10/11 : 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

122784 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
á«ªë∏d OGƒe , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd á«ë°U äGô°†ëà°ùe , ájô£«Hh á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe
IOÉe , äGOÉª°†∏d OGƒe , äÉ≤°U’ , ∫ÉØWCÓd AGòZ , »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd ICÉ«¡e á«FGò¨dG
äGó«Ñe , ΩGƒ¡dG ≈∏Y AÉ°†≤∏d äGô°†ëà°ùe , äGô¡£e , ¿Éæ°SCÓd ™ª°T , ¿Éæ°SC’G ±É≤jE’
»°SÉ°SCG πµ°ûH áYƒæ°üe á«ë°U á«FGòZ äÓªµe , IQÉ°†dG ÜÉ°ûYC’G äGó«Ñe , äÉjô£Ø∏d
äÉeGóîà°SÓd á«FÉ°ùŸG ™«HôdG IôgR âjR , ÚeÉà«`a äGô°†ëà°ùe , äÉæ«eÉà«`ØdG øe
äÉ°Só©∏d π«dÉfi , á«ª◊ÉH á°UÉNh á«FGòZ äÓªµe , á«ÁõfEG á«FGòZ äÓªµe , á«Ñ£dG
Ú©∏d äGô£b , Ωó≤dG ¥ô©àd äÉLÓY , áfƒØ©∏d á©fÉe πjOÉæeh áHô°ûe πjOÉæe , á≤°UÓdG
ºgôe , »Ñ£dG ΩGóî`à°SÓd Ú©∏d äÉÑWôe , »`` Ñ£dG ΩGó`` îà°SÓd Ú`` ©∏d äGô°†ë`` à°ùe
≥∏©àj Éª«`a Ú©dG Ö«WÎd π«dÉfi , Ú©∏d ∫ƒ°ùZ , Ú©∏d ™bQ , »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd Ú©∏d
ΩGóîà°SÓd ájhOCG , ¿Éæ°SC’ÉH á°UÉN ájhOCG , ájhOCÓd ä’ƒ°ùÑc , á≤°UÓdG äÉ°Só©dG AGóJQÉH
, çÉfEÓd á«ë°U πjOÉæe , πª◊G QÉÑàNG äGô°†ëà°ùe , ¢UGôbCG IQƒ°U »`a ájhOCG , …ô°ûÑdG
, »FGhO ƒÑeÉ°T , ∫ÉØWCG Íd ¥ƒë°ùe , ¿Éæ°SC’G ™e ΩGóîà°SÓd (»æ°S §«N) áéMÉ°S OGƒe
. á«ë°U ájÉYQ äÉéàæe , á«`æ£b É°ü`Y
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óàª«d ΩG »J ¿ƒ°ùJGh.¢SG.¬jG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ¿hÉJ OhQ , II …Éc õeÉgÉµjh , Îæ°S õ«°ùaÒ°S âjQƒHQƒc GÎ°ù«`a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , , 1110 »L »`a , ’ƒJQƒJ
2018/10/11 : 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
122785 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 8 áÄØdG »`a
π°üf , ábÓM äGôØ°T äÉ¶aÉM , ábÓM äGôØ°T , (ó«dÉH πª©J) ájhój πFÉ°Shh äGhOCG
äÉjhÉM , (á«FÉHô¡c ÒZh á«FÉHô¡c) »°üî°ûdG ΩGóîà°SÓd ôaÉXCG äÉª∏≤e , ¢SGƒeCÓd
, áàÑãe ¢SGƒeCG/QÉ«Z äGôØ°T IóMGh IôŸ ΩGóîà°SÓd ¢SGƒeCG , ¢SGƒeC’G π°üf πLCG øe ICÉ«¡e
äGhOCG , »FÉHô¡c ÒZh »FÉHô¡c , •É≤∏e , (ájhój OóY) ∫Éª÷ÉH ájÉæ©dG ¢VGô``ZC’ Iõ¡`` LCG
OóY) Iô°ûÑ∏d á«∏«ªéàdG á÷É©ª∏d πFÉ°Sh , á«∏«ªéàdG ¢VGôZCÓd Iõ¡LCGh ó«dÉH πª©J
áé°ùfCG ádGRE’ (ájhój OóY) Iõ¡LCG , »°üî°ûdG ΩGóîà°SÓd ájhój πFÉ°Shh äGhOCG , (ájhój
äÉ°VGôb , ÜGógC’G ¢ü≤Y äGhOCG , äÉ°ü≤e , ∫Éª÷ÉH ájÉæ©∏d èë°ùdG á£°SGƒH º°ù÷G
¬LƒdG ô©°T ádGRE’ Iõ¡LCG , ô©°T ádGREG πFÉ°Sh , ô©°T ádGREG Iõ¡LCG , äGÒ°û≤dG §bÓeh
ΩÓbCG , ô©°ûdG Öjò°ûJh ádGREGh ™£≤dG »`a »°üî°ûdG ΩGóîà°SÓd á«FÉHô¡c Iõ¡LCG , º°ù÷Gh
, (ájhój OóY) ô©°ûdG èjƒªàd á«FÉHô¡c Iõ¡LCG , (ájhój OóY) ô©°ûdG ∞«`Ø°üàd á«FÉHô¡c
∞«`Ø°üàd á«FÉHô¡c Iõ¡LCG , ô©°ûdG ádGRE’ Iõ¡LCG , á«FÉHô¡c ÒZ ô©°T ∞«`` Ø°üJ Iõ¡``LCG
(ájhój OóY) Iõ¡LCG , ô©°ûdG ∞«`Ø°üàd (ájhój OóY) Iõ¡LCG , ¬H ájÉæ©dGh ô©°ûdG ó«©Œh
OGƒe , ôaÉXC’G ËQóJ »`a ΩGóîà°SÓd Iõ¡LCG , Ωƒ°TƒdG º°Sôd Iõ¡LCG , ô©°ûdG ∞«`Ø°üàd
, ôaÉXC’G ËQóJ äÉYƒª› , ôaÉXC’G äÉcÉ°ùeh äÉ°VGôbh OQÉÑeh äÉª∏≤e , ôaÉXC’G AÓW
äGhOCG , »°üî°ûdG ΩGóîà°SÓd ô©°T äÉ°VGô≤e , ¿PC’G Ö≤K Iõ¡LCG , »FÉHô¡c ô``aÉXCG AÓ`` W
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, ≥dÉëª∏d äÉjhÉM , á«FÉHô¡c ábÓM á∏«°Sh , (ájhój OóY) ô©°ûdG Ò`Ø°†àd á«FÉHô¡c ÒZ
, ÜGógC’G ¢ü≤Y äGhOCG , »∏«ªŒ ¥Ófi , º°ù÷G ô©°ûd á«FÉHô¡c ÒZh á«FÉHô¡c ≥dÉfi
, (á«FÉHô¡c ÒZh á«FÉHô¡c) ôaÉXCÓd äÉ°ü≤e , ÜGó``gCÓd §``bÓe , ÜGó``gCÓd äÉ`` `Hò°ûe
ÚcÉµ°S , (á«FÉHô¡c ÒZ hCG á«FÉHô¡c) ô`aÉXCG OQÉ`` Ñe , ôaÉXCÓd ∞∏e , á``jÒ°ûb äÉ`°VGôb
, á«FÉHô¡c ôaÉXCG äÉØ∏e , ô©°ûdG ájƒ≤àd á«FÉHô¡c ájhój OóY , ábÓM äÉ¶aÉM , äÉ`` °ü≤eh
ádGREG §bÓe , (ájhój OóY) ô©°ûdG ó«©éàd á«FÉHô¡c Iõ``¡LCG , á`` «FÉHô¡c á`` bÓM äGhOCG
äÉYƒª› , á«∏«ªéàdG ¢VGôZCÓd Éjhój πª©J Iõ¡LCG , ô©°ûdG ∞«`Ø°üàd äÉ°ü≤e , ô©°û∏d
. ábÓ◊G ä’BG , Ωó≤dÉH ájÉæ©dG äGhOCG , Ωó≤dÉH ájÉæ©dG
óàª«d ΩG »J ¿ƒ°ùJGh.¢SG.¬jG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ¿hÉJ OhQ , II …Éc õeÉgÉµjh , Îæ°S õ«°ùaÒ°S âjQƒHQƒc GÎ°ù«`a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , , 1110 »L »`a , ’ƒJQƒJ
2018/10/11 : 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
122786 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a
IOÉe , iôNCG äÉÄa »`a áæª°†àe ÒZ , OGƒŸG √òg øe á©æ°üe ™`` ∏°Sh iƒ`` ≤e ¥Qh , ¥Qh
hCG á«ÑàµŸG ¢VGôZCÓd á≤°U’ OGƒe , á«Ñàµe OGƒe , Qƒ°U , Ö``àµ∏d ó«∏Œ IOÉe , á`` YƒÑ£e
, (çÉKC’G GóY Éª«`a) Öàµª∏d äÉeõ∏à°ùeh áÑJÉc ä’BG , AÓW IÉ°Tôa , á«æa OGƒe , á``«dõæŸG
áæª°†àe ÒZ) áÄÑ©à∏d á«µ«à°SÓH OGƒe , (Iõ¡LC’G GóY Éª«`a) á«ª«∏©Jh á`«¡«LƒJ OGƒ`` e
¥Qh , á«bQh •ƒa , á«bQh πjOÉæe , áYÉÑW äÉ©Hôe , áYÉÑW ±hôM , (iôNCG äÉÄa »`a
á©æ°üe ∫ÉØWCG πjOÉæe , ¥QƒdG øe á©æ°üe IóMGh IôŸ ΩGóîà°SÓd ∫ÉØWCG πjOÉæe , …ôjôM
. Rƒ∏«∏°ùdG øe
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óàª«d ΩG »J ¿ƒ°ùJGh.¢SG.¬jG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ¿hÉJ OhQ , II …Éc õeÉgÉµjh , Îæ°S õ«°ùaÒ°S âjQƒHQƒc GÎ°ù«`a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , , 1110 »L »`a , ’ƒJQƒJ
2018/10/11 : 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

122787 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 21 áÄØdG »`a
, •É°ûeCG , äGQòe , ábÓM IÉ°Tôa , ô©°û∏d ¢ù«HÉHO , ô©°û∏d IÉ°Tôa , ÖLGƒë∏d IÉ°Tôa
èæØ°SEG , ¢†«MGôe IÉ°Tôa , Qƒ£Y äÉNÉîH , √ÉØ°T IÉ°Tôa , ôaÉXCG IÉ°Tôa , •É°ûeCG äÉ¶aÉM
§«N , π«ªéàdG ΩRGƒd äÉ¶aÉM , á«∏«ªŒ á«YhCG , áWƒ¨°†e ≥«MÉ°ùe Ö∏Y , ¢†«MGôe
èMÉ°S èæØ°SEG , π«ªéàdG OGƒe ádGREG Iõ¡LCG , ájhój ¿Éæ°SCG IÉ°Tôa , ¿Éæ°SC’ÉH ájÉæ©∏d »æ°S
áÑ∏Y , á«∏«ªŒ äGhOCG , ôaÉXC’G ËQóJ äGhOCG , á«éæØ°SEG ™£bh •É°ûeCG , Iô°ûÑdG á«≤æàd
. IQhQÉb , IBGôe , ¥ƒë°ùe
óàª«d ΩG »J ¿ƒ°ùJGh.¢SG.ájG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ¿hÉJ OhQ , II …Éc õeÉgÉµjh , Îæ°S õ«°ùaÒ°S âjQƒHQƒc GÎ°ù«`a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , , 1110 »L »`a , ’ƒJQƒJ
2018/10/11 : 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
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122788 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
á«FÉ«ª«µdG OGƒŸG ™«H äÉeóN , á«Ñàµe ∞FÉXh , ∫ÉªYC’G Ò«°ùJ , ∫ÉªYC’G IQGOEG , ájÉYódG
äGP áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN , áFõ`` éàdÉH á`` «f’ó«°üdG OGƒ``ŸG ™``«H äÉ`` eóN , á`` `FõéàdÉH
π«ªéàdG äÉ``éàæe , á`` «f’ó«°üdG äGô`` °†ëà°ùŸGh , á`` «ë°üdG á``jÉYôdG äÉéàæÃ á∏°üdG
, Qƒ£©dG , »°üî°ûdG ΩGóîà°SÓd ∞«¶æàdG äGô°†ëà°ùe , áaÉ¶ædG äÉeõ∏à°ùeh ájô£©dG
, á«ë°Uh á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe , Iô°ûÑdÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe , π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe
ájÉYô∏d á«ë°üdG ájÉYôdG äGô°†ëà°ùe , ¿Éæ°SC’G ≥«MÉ°ùe , á«dhC’G äÉaÉ©°SE’G äÉYƒª›
, ¢SGƒeCG , á«fhÎµdEG ábÓM äGhOCG , ábÓM äGhOCG , ∫ÉØbCG , í«JÉØe π°SÓ°S , á«°üî°ûdG
, ÉjGôe , Qƒ°U äGQÉWEG , á«éæØ°SEG ™£b , •É°ûeCG , á«fhÎµdEG ¿Éæ°SCG IÉ°Tôa , ¿Éæ°SCG IÉ°Tôa
™£b äGhOCG , ájQÉîa ™£bh äGQƒ∏Hh , Ú∏°SQƒH , á«LÉLR ¿GhCG , á``«dõæe äÉ`` jhÉMh á`` «fBG
, Üƒ°SÉM Iõ¡LCG , áÑ°SÉM ä’BG , á«`aôW Iõ¡LCGh á«Fôe hCG/h á«Jƒ°U Iõ¡LCG , IóFÉe äGhOCGh
á÷É©e Iõ¡LCG , áÑdÉ°S áWô°TCG , äGÒeÉc , á«Hƒ°SÉM ájOÉe äÉfƒµe , á«Hƒ°SÉM äÉ«›ôH
, á£æ¨‡ äÉfÉ«H ‹GƒM , Qƒ°üdG hCG äGƒ°UC’G ï°ùf hCG ∫É°SQEG hCG πé°ùàd Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdG
, É≤Ñ°ùe á∏é°ùe ¢UGôbCGh áWô°TCG , â«°SÉc ¢UGôbCG , â«``°SÉc á`` Wô°TCG , ƒ`` jó«`a á`` Wô°TCG
á©æ°üe ™∏°Sh IGƒ≤e á«fƒJôc ¥GQhCG , ¥GQhCG , á«JÉ≤«eh á«æeR á«°SÉ«b äGhOCG , äGôgƒ›
äGhOCG , á«Ñàµe äGhOCG , óFGôL , äÉ≤°ü∏e , äÓ› , Öàc , áYƒÑ£e OGƒe , OGƒŸG √òg øe
ÖFÉ≤Mh äGQÉ«°S ÖFÉ≤M , »YÉæ°üdG ó∏÷Gh ó∏÷G øe á©æ°üe ™∏°S , Ö©d ¥Qh , áHÉàc
™∏°S , iôNCG äÉÄa »`a áæª°†àe ÒZ ÖFÉ≤Mh ¢SÉ«cCG , »°ûe »°üY , äÓ¶e , á©àeCG , ôØ°S
, á«°VÉjQh á«fóH á«HôJ OGƒe , Ö©d äGhOCGh ÜÉ©dCG , ájòMCGh ¢SCGQ á°SÎe , ¢ùHÓe , á«é«°ùf
hCG/h á«dƒëc äÉHhô°ûe , iƒ∏M , áØ«`ØN äÉÑLh , áXƒØfi áª©WCG , äÉHhô°ûeh áª©WCG
. á≤HÉ°ùdG äÉeóÿG ™«ªéH ≥∏©àJ ájQÉ°ûà°SG äÉeóNh äÉeƒ∏©e , IÒH , á«dƒëc ÒZ
óàª«d ΩG »J ¿ƒ°ùJGh.¢SG.ájG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ¿hÉJ OhQ , II …Éc õeÉgÉµjh , Îæ°S õ«°ùaÒ°S âjQƒHQƒc GÎ°ù«`a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , , 1110 »L »`a , ’ƒJQƒJ
2018/10/11 : 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
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122789 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
, âMh , ™«ª∏Jh , ∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe , ¢ùHÓŸG π«°ù¨d iôNCG OGƒeh ¢†««ÑJ äGô°†ëà°ùe
, ¿Éæ°SCG ≥«MÉ°ùe , ô©°û∏d ∫ƒ°ùZ , π«ªŒ OGƒe , á«°SÉ°SCG äƒjR , Qƒ£Y , ¿ƒHÉ°U , è`` ë°Sh
πjOÉæe , ∫ÉØWCÓd í°ùe πjOÉæe , ÚjõàdG äÉeõ∏à°ùe , ∫Éª÷Gh áë°üdÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe
ΩGóîà°SÓd πjOÉæe IQƒ°U »`a »æ£b ±ƒ°U , á«∏«ªéàdGh á«ë°üdG ¢VGôZCÓd áÑWôe
≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉNÉîH , (áaÉ¶f ΩRGƒd) Iô°ûÑdÉH ájÉæ©∏d äGô°†ëà°ùe , »∏«ªéàdG
íFGhQ äÓjõe , ¥ô©dG íFGhQ äÓjõe , (áaÉ¶f ΩRGƒd) ∂dÉJ , (áaÉ¶f ΩRGƒd) º°ù÷G
, ∫ÉLô∏d ƒÑeÉ°T , AÉ°ùæ∏d ƒÑeÉ°T , ƒÑeÉ°T , ƒÑeÉ°T IQƒ°U »`a ¢SCGôdG Iô°ûb äÉLÓY , º°ù÷G
ó∏é∏d äÉØ£∏e , ¢SCGôdG IhôØd ñÉîH IQƒ°U »`a äÉØ£∏e , ô©°ûdG ≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉØ£∏e
, ô©`` °û∏d ø``jƒ∏J OGƒ``e , ô©``°ûdG ≈``∏Y ΩGó``îà°SÓd äÉ°†«Ñe , ô©°û∏d π«ªŒ äGô°†``ëà°ùe
, ô©``°û∏d π`` L , ô``©°ûdÉH á`` jÉæ©dG äÉé`` àæe , ô©°ûdG ≈∏Y ΩGó`` îà°SÓd π`L , ô©°û∏d äÉ¨Ñ``°U
, ô©``°û∏d ádGREG äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d ó«©Œ ô°†ëà°ùe , ô©°û∏d á«°Sƒe , ô©°û∏d äÉÑWôe
º°ù∏H , »`aGÎMG ô©°T º°ù∏H , ô©°û∏d âjR , ô``©°û∏d ´É``æb , ô©``°ûdG ∞``«`Ø°üàd äGô°†ë`` à°ùe
, äƒjR , ∫ƒ°ùZ , ΩÉªëà°SG πL , ájOÉY ∞«`Ø°üJ á«°Sƒe , …OÉY â«ÑãJ ñÉîH , …OÉY ô©°T
ó©H ó∏÷G Ö«WÎd äƒjR , á«ÑW ÒZ , ΩÉªëà°SG äGô°†ëà°ùe , (»FGhO ÒZ) ¿ƒHÉ°U
äGô°†ëà°ùe , ΩÉªëà°SG πL , ΩÉªëà°S’G »`a ΩGóîà°SÓd äGô°†ëà°ùe , ¢ùª°ûdG ΩÉªM
, ¬Lƒ∏d äÉØ¶æe , (á«∏«ªŒ) ¬LƒdÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe , (á«ÑW ÒZ) ¬LƒdÉH ájÉæ©dG
, (á«∏«ªŒ) π°ùZ πFGƒ°S , ôfƒJ ¥ƒë°ùe , ¿ƒHÉ°U , ∂YO OGƒe , äÉÑWôe , á©æbCG , ∫ƒ°ùZ
, ∫ƒ°ùZ , äÉÁôc , º°ù÷G ∞«¶æàd ájƒZQ OGƒe , (á«ÑW ÒZ) º°ù÷ÉH ájÉæ©∏d äÉ``éàæe
(äGô°†ëà°ùe) äÉNÉîH , (á«ÑW ÒZ) º°ùé∏d ≥`«MÉ°ùe , π`` L , â`` jR , äÉ`` Ñ` `Wôe , ø`` ` Ñd
¢VGôZC’ (á«ÑW ÒZ) ºØdG ∫ƒ°ùZ äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d äÓjõe , (á«ÑW ÒZ) º°ùé∏d
äGô°†ëà°ùe , (»FGhódG ΩGóîà°S’G ±ÓîH) ºØdÉH ájÉæ©∏d äGô°†ëà°ùe , ºØdG áaÉ¶f
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, á«æ°ùdG äÉë«`Ø°üdG ∞°ûµd …ƒªØdG ΩGóîà°SÓd ¢UGôbCG , (¿Éæ°SCG ≥«MÉ°ùe) ºØdG ∞«¶æàd
, »∏«ªéàdG ΩGóîà°SÓd á«æ£b OGƒYCG , ¿Éæ°SCG Ú``LÉ©e , ¿Éæ``°SC’G ∞«``¶æàd äGô°†`` ëà°ùe
äÉéàæe , (á«ÑW ÒZ) Ú©dÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe , (á«ÑW ÒZ) Ωó≤dÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe
ΩÓbCG , Ú©dG π«ªéàd ádGREG IOÉe , ¢TƒeôdG , ÖLGƒë∏d á«∏«ªŒ äÉéàæe , Ú©∏d ∞«¶æJ
ΩGóîà°SÓd äÉéàæe , á«YÉæ°U ¢TƒeQ , Ú©dG π∏¶e , Ú©dG ∫Éëµe , ¢TƒeQ , Ú©dG π«ëµJ
IƒZQ , ΩÉªM äGRôN , ΩÉªM ìÓeCG , (»∏«ªŒ) QƒãÑ∏d ∞¶æe , (á«ÑW ÒZ) ΩÉª◊G »`a
ÒZ äGô°†ëà°ùe , ºgGôe , ¬Lƒ∏d äÉÁôc , ¬Lƒ∏d á©æbCG , ΩÉªë∏d á«eÓg OGƒe , ΩÉªM
, äƒjR , á©æbCG , ∫ƒ°ùZ , πL , äÉÁôc , Iô°ûÑdGh º°ùé∏d ÚjõJ OGƒe , Ωó≤dÉH ájÉæ©∏d á«ÑW
Iô°ûÑdGh , º°ù÷G , Ωó≤dG ≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉNÉîHh ∂dÉJ ≥«MÉ°ùe , ≥«``MÉ°ùe , º``°ù∏H
á«ÑW ÒZ äGô°†`` ëà°ùe , Iô`` °ûÑdGh º`` °ù÷Gh , Ωó≤dG êÓ``©d á«``ÑW Ò``Z äGô°†ëà°ùe
äÓjõe , á«ÑW ÒZ ¢VÉMôe äGô°†ëà°ùe , ™≤f OGƒeh äƒjR , ìÓeCG IQƒ°U »`a ΩÉªë∏d
äÉNÉîHh ≥«MÉ°ùe , ≥«MÉ°ùe , ∫ƒ°ùZ , á«eÓg OGƒe , íFGhô∏d á∏jõe äÉÁôc , íFGhô∏d
íFGhQ äÓjõe , Ωó≤∏d íFGhQ äÓjõe , äGô°†ëà°ùe »`a á©Ñ°ûe íFGhQ äÓjõe , ∂dÉJ
. á«`æ£b É°ü`Y , AÉ°ùæ∏d íFGhQ äÓjõe , ∫ÉLô∏d
óàª«d ΩG »J ¿ƒ°ùJGh.¢SG.¬jG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ¿hÉJ OhQ , II …Éc õeÉgÉµjh , Îæ°S õ«°ùaÒ°S âjQƒHQƒc GÎ°ù«`a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , , 1110 »L »`a , ’ƒJQƒJ
2018/10/11 : 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
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122795 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG πé°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
, á«`Ø°Uhh á«°ü«î°ûJh ájQÉ°ûà°SG äÉeóN , á«ë°U ájÉYQ , ájô£«H äÉeóN , á«ÑW äÉeóN
πFÉ°ùŸGh ájÉYôdÉH ≥∏©àJ ájQÉ°û`` à°SG äÉ`` eóN , á«``ÑW äGOÉ«`` Y , á`` «f’ó«°U äGQÉ`` `°ûà°SG
≥∏©àŸG âfÎfE’G hCG á«Hƒ°SÉM äÉfÉ«H IóYÉb øe âfÎfE’G ≈∏Y Iôaƒ``àe äÉeƒ∏©e , á«ë°üdG
äÉ©éàæŸG äÉeóN , áë°üdGh ∫Éª÷ÉH ájÉæY äÉeóN , á«Ñ£dG hCG á«ë°üdG ájÉYôdG πFÉ°ùÃ
, π«ªéàdG äÉfƒdÉ°Uh π«ªéàdG QhO äÉeóN , ô©°ûdG ábÓMh ∞«`Ø°üJ äÉeóN , á«ë°üdG
, á«f’ó«°üdG äGQÉ°ûà°S’G äÉeóN , QƒgõdG ≥«°ùæJ äÉeóN , ∂«dóàdGh Éfƒ°ùdG QhO äÉeóN
äÉ`` eóÿGh á«`` Ñ£dG äGQÉ°ûà`` °S’G äÉeóN , π«ªéàdG äÉfƒdÉ°U äÉeóN , ô`` ©°ûdG ∞«`` Ø°üJ
äÉeóN , ∫É`ª÷ÉH á``jÉæ©dG äÉeóN , á«ë°üdG ájÉYôdG äÉeóN , ájò¨àdGh áaÉ¶ædÉH á`` ≤∏©àŸG
á≤HÉ°ùdG äÉeóÿG ™``«ªL ô`` «`aƒJ , á`` ≤HÉ°ùdG äÉ`` eóÿÉH ≥``∏©àJ á`` jQÉ°ûà°SGh á`` «JÉeƒ∏©e
äÉØ°UƒdG äÉeóN Ò`aƒJ , âfÎfE’G øe hCG á«Hƒ°SÉM äÉfÉ«H IóYÉb øe âfÎfE’G ≈∏Y
. ájhOC’G ôLÉàeh äÉ«dó«°üdG »`a á«Ñ£dG äGQÉ°ûà°S’Gh
óàª«d ΩG »J ¿ƒ°ùJGh.¢SG.¬jG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ¿hÉJ OhQ , II …Éc õeÉgÉµjh , Îæ°S õ«°ùaÒ°S âjQƒHQƒc GÎ°ù«`a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , , 1110 »L »`a , ’ƒJQƒJ
2018/10/11 : 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

-190-

(1273) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

121335 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
, π`` «ªŒ äGô°†ëà°ùe , π«ªŒ º≤WCG , äÉHhô°ûª∏d äÉ¡µæe Qƒ£Y
á«ægO OGƒe , ô¡£e ¿ƒHÉ°U , ¿Éæ°SCG äÉ``Ø¶æe , á`` «∏«ªŒ äÉ`` Áôc
OGƒe , ¿ƒHÉ°U , ƒÑeÉ°T , Qƒ£Y , êÉ«µe , QƒîH , π«ªéàdG ¢VGôZC’
. π«°ùZ äGô°†ëà°ùe , â«dGƒJ
( IOhóëŸG ∫ÓM áeôµŸG áµe ácô°T) »eÓ°SE’G ⁄É©dG á£HGQ : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Rô`` µdGh Ö`` JÉµe) 537 : Ü.¢U , 21955 á`` eôµŸG á``µe , Oƒ`` ÷G ΩCG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
, OhQ ∫Éà«Ñ°Sƒg 27 , Îæ°S âjQƒHQƒc ø``ÁÉc , óà``ª«d â``jQƒHQƒc
, (¿ÉÁÉc RôL , 9008 -1 …Gh …É``c ¿É`` ÁÉc ó`` fGôZ , ¿hÉ`` J êQƒ`` L
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG
2018/8/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
121336 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
, …ƒ`` «M OÉ`` °†e , á`` «ÑW äÉ``jÉ¨d á`` `«d’R á`` «FGòZ OGƒ``e , äÉ``≤°üd
á«ªM ájòZCG á«FGhO äÉjƒ∏M , äGOÉª°V , á«ÑW äÉjÉ¨d á``µ∏Y , äÉª≤©e
ÚJÓ«L , á«ÑW äÉjÉ¨d ÒbÉ≤Y , »FGhO ÜGô°T , á«ÑW äÉjÉ¨d Ió©e
äƒjR , IÓfi ¢UGôbCG , á«ÑW äÉjÉ¨d ¿ƒgO , á«ÑW äÉjÉ¨d ΩÓg
á«FGò¨dG á«ªë∏d äÓªµe , ìÉ≤∏dG ÜƒÑM ≈∏Y …ƒà– á«FGò¨dG á«ªë∏d äÓªµe , á«FGhO
. á«æ«eÉà«`a äGô°†ëà°ùe , äÉjƒ≤e , π«eÉ– , á«æ«JhôH
( IOhóëŸG ∫ÓM áeôµŸG áµe ácô°T) »eÓ°SE’G ⁄É©dG á£HGQ : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Rô`` µdGh Ö`` JÉµe) 537 : Ü.¢U , 21955 á`` eôµŸG á``µe , Oƒ`` ÷G ΩCG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
, OhQ ∫Éà«Ñ°Sƒg 27 , Îæ°S âjQƒHQƒc ø``ÁÉc , óà``ª«d â``jQƒHQƒc
, (¿ÉÁÉc RôL , 9008 -1 …Gh …É``c ¿É`` ÁÉc ó`` fGôZ , ¿hÉ`` J êQƒ`` L
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG
2018/8/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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121337 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
, ájôµæàdG äÓØë∏d ¢ùHÓe , ájó∏L ¢ùHÓe , ¢ùHÓe , ájòMCG
, hôØdG øe ä’É°T , Ωó≤dG ¢SÉÑd , ÜGƒKCG , (¢ùHÓe )á«∏NGO πjhGô°S
äÉ`` à«cÉL , ¢SCGô`` ∏d á``«£ZCG , ¢SCGô``∏d á`` £HQCG , hô`` ØdG ø`` e ¢ù`` HÓe
ø`` e ¢ù`` HÓe , á``«∏NGO ¢ùHÓe , ±ƒ°üdG øe ÜGƒKCG , ( ¢ùHÓe )
. á«∏NGO ¢ùHÓe , ó∏≤ŸG ó∏÷G
( IOhóëŸG ∫ÓM áeôµŸG áµe ácô°T) »eÓ°SE’G ⁄É©dG á£HGQ : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Rô`` µdGh Ö`` JÉµe) 537 : Ü.¢U , 21955 á`` eôµŸG á``µe , Oƒ`` ÷G ΩCG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
, OhQ ∫Éà«Ñ°Sƒg 27 , Îæ°S âjQƒHQƒc ø``ÁÉc , óà``ª«d â``jQƒHQƒc
, (¿ÉÁÉc RôL , 9008 -1 …Gh …É``c ¿É`` ÁÉc ó`` fGôZ , ¿hÉ`` J êQƒ`` L
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG
2018/8/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
121338 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
, ¢†«H , πcCÓd á◊É°U ¿ƒgO , Ió°ûb , áæÑL , áNƒÑ£e Ωƒ◊ , IóHR
øe Ió©e á«FGòZ äÉéàæe , πcCÓd á◊É°U ¿ƒgO ™æ°üd á«ægO OGƒe
, ΩÉ©£∏d ( ΩÓg ) ÚJÓ«L , áXƒØfi ¬cGƒa , Ö∏©e ∂ª°S , ∂ª°ùdG
º◊ , º◊ äÉ°UÓN , Ωƒ◊ , óÑµdG º``◊ , ΩÉ`` ©£∏d ( ΩÓ`` g ) »`` ∏L
, …ô°ûÑdG ∑Ó¡à°SÓd ÚJhôH , á«M ÒZ øLGhO Ωƒ◊ , Ö«∏◊G äÉéàæe , Ö«∏M , Ö∏©e
. äÉHQƒ°T , ≥é°S
( IOhóëŸG ∫ÓM áeôµŸG áµe ácô°T) »eÓ°SE’G ⁄É©dG á£HGQ : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Rô`` µdGh Ö`` JÉµe) 537 : Ü.¢U , 21955 á`` eôµŸG á``µe , Oƒ`` ÷G ΩCG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
, OhQ ∫Éà«Ñ°Sƒg 27 , Îæ°S âjQƒHQƒc ø``ÁÉc , óà``ª«d â``jQƒHQƒc
, (¿ÉÁÉc RôL , 9008 -1 …Gh …É``c ¿É`` ÁÉc ó`` fGôZ , ¿hÉ`` J êQƒ`` L
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG
2018/8/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
-192-

(1273) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

121339 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
, áJ’ƒcƒ°ûdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe , ΩÉ©£∏d ájô£Y äGô°†ëà°ùe
, á`` µ∏Y , (iƒ`` ∏M )π`` «eGôc , iƒ∏M , hÉcÉµdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe
, Ö`` «∏M ™`` e ƒ`` `cÉc äÉ`` `Hhô°ûe , á`` J’ƒcƒ°ûdG É¡`` °SÉ°SCG äÉ`` `Hhô°ûe
äÉ`` `é∏ãe , ≈`` `∏fi ∂`` ©c , äÉ`` jƒ∏M , Ö`` «∏M øe Iƒ¡b äÉHhô°ûe
, ájô£©dG äƒjõdG ±ÓîH äÉHhô°ûª∏d äÉ¡µæe , á«FGò¨dG OGƒª∏d äÉ°UÓN , πcCÓd á◊É°U
, ( áé∏ãe äÉjƒ∏M ) óª› Íd , ájƒ°ûf ájòZCG , ájô£©dG äƒjõdG ±ÓîH ∂«µ∏d äÉ¡µæe
, õ«fƒjÉe , ΩÉ©£∏d Ö«∏◊ÉH á«Ñ∏¡e , ºë∏dG ¥ôe äÉ°ü∏°U , á«FGòZ OGƒªc ô°†fi ÚJƒ∏Z
, IóHõdÉH âjƒµ°ùH , äÉæé©e , ôFÉ£a , á«dõæŸG ¢VGôZCÓd Ωƒ◊ äÉ`` jô£e , º`` ◊ ô``FÉ£a
. IÒªN , πN , …É°T , ôµ°S , äGQÉ¡H , πHGƒJ , äÉ°ûjhóæ°S , á«Ñ∏¡e
( IOhóëŸG ∫ÓM áeôµŸG áµe ácô°T) »eÓ°SE’G ⁄É©dG á£HGQ : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Rô`` µdGh Ö`` JÉµe) 537 : Ü.¢U , 21955 á`` eôµŸG á``µe , Oƒ`` ÷G ΩCG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
, OhQ ∫Éà«Ñ°Sƒg 27 , Îæ°S âjQƒHQƒc ø``ÁÉc , óà``ª«d â``jQƒHQƒc
, (¿ÉÁÉc RôL , 9008 -1 …Gh …É``c ¿É`` ÁÉc ó`` fGôZ , ¿hÉ`` J êQƒ`` L
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG
2018/8/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
121340 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 31 áÄØdG »`a
, ∞`` `∏Y , á`` `«M ∑Éª°SCG , ∂ª`` °ùdG ó«``°üd »M º©W , á«M äÉfGƒ«M
∞∏Y , ∂ª°ùdG ¢†«H , á«M øLGhO , á``«M äÉfGƒ«M , áLRÉW ÜÉ°ûYCG
. áLRÉW äGhGô°†N , äÉfGƒ«ë∏d
( IOhóëŸG ∫ÓM áeôµŸG áµe ácô°T) »eÓ°SE’G ⁄É©dG á£HGQ : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Rô`` µdGh Ö`` JÉµe) 537 : Ü.¢U , 21955 á`` eôµŸG á``µe , Oƒ`` ÷G ΩCG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
, OhQ ∫Éà«Ñ°Sƒg 27 , Îæ°S âjQƒHQƒc ø``ÁÉc , óà``ª«d â``jQƒHQƒc
, (¿ÉÁÉc RôL , 9008 -1 …Gh …É``c ¿É`` ÁÉc ó`` fGôZ , ¿hÉ`` J êQƒ`` L
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG
2018/8/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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121341 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
Ò°†ëàd äGô°†ëà°ùe , á«dƒëc ÒZ äÉHhô°ûe , ájRÉZ √É«e
ÒZ á``cGƒa äÉ°UÓN , äÉHhô°ûŸG Ò°†ëàd äÉ°UÓN , äÉHhô°ûŸG
á`` «fó©e √É``«e , ôªfl ÒZ ÖæY Ò°üY , ácGƒa ôFÉ°üY , á«dƒëc
∫ƒØdG Ö«∏M , á«dƒëc ÒZ äÉ``Hhô°ûe , ÖæY Ò°üY , ( äÉHhô°ûe)
, QGƒa Êó©e AÉe , IQGƒØdG äÉHhô°ûª∏d ≥«MÉ°ùe , (»``dƒëc ô`` «Z Ühô``°ûe) »`` fGOƒ°ùdG
. Í∏dG π°üe äÉHhô°ûe , √É«e , (äÉ``Hhô°ûe) äÉHô°T
( IOhóëŸG ∫ÓM áeôµŸG áµe ácô°T) »eÓ°SE’G ⁄É©dG á£HGQ : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Rô`` µdGh Ö`` JÉµe) 537 : Ü.¢U , 21955 á`` eôµŸG á``µe , Oƒ`` ÷G ΩCG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
, OhQ ∫Éà«Ñ°Sƒg 27 , Îæ°S âjQƒHQƒc ø``ÁÉc , óà``ª«d â``jQƒHQƒc
, (¿ÉÁÉc RôL , 9008 -1 …Gh …É``c ¿É`` ÁÉc ó`` fGôZ , ¿hÉ`` J êQƒ`` L
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG
2018/8/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
121342 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
OGƒe ô°ûf , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ä’Éch , ¿ÓYEGh ájÉYO , áÑ°SÉfi
≥«bóJ , »æ∏©dG OGõŸÉH ™«ÑdG , ∫ÉªYC’G º««≤J , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG
IQGOEG , ∫ÉªYC’G IQGOEG äGQÉ°ûà°SG , ∫ÉªYC’G ≥FÉ≤M »°ü≤J , äÉHÉ°ù◊G
, ájOÉ°üàb’G äGDƒÑæàdG , ∫ÉªYC’G º«¶æJ äGQÉ°ûà°SG , ¥OÉæØdG ∫ÉªYCG
. ÖFGô°†dG OGóYEG , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG , ≥jƒ°ùàdG äÉ°SGQO , ≥jƒ°ùàdG çÉëHCG , ≥jƒ°ùàdG
( IOhóëŸG ∫ÓM áeôµŸG áµe ácô°T) »eÓ°SE’G ⁄É©dG á£HGQ : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Rô`` µdGh Ö`` JÉµe) 537 : Ü.¢U , 21955 á`` eôµŸG á``µe , Oƒ`` ÷G ΩCG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
, OhQ ∫Éà«Ñ°Sƒg 27 , Îæ°S âjQƒHQƒc ø``ÁÉc , óà``ª«d â``jQƒHQƒc
, (¿ÉÁÉc RôL , 9008 -1 …Gh …É``c ¿É`` ÁÉc ó`` fGôZ , ¿hÉ`` J êQƒ`` L
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG
2018/8/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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121343 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
∫É`` `ªYC’G , á`` dÉØµdG äGóæ°S , »``dÉŸG π`` «∏ëàdG , Ú`` eCÉàdG äÉ`` eóN
, ¿ƒ`` jódG ™«H , áaGô°üdG , ∫Gƒ``eC’G ¢ShDhQ QÉª`` ãà°SG , á«`aô°üŸG
, á«∏jƒªàdG äÉeóÿG , á«dÉŸG IQGOE’G , á«dÉŸG äÉeƒ∏©ŸG , ¿Éª`` àF’G
äGQÉ°ûà°SG , É«fhÎµdEG ∫GƒeC’G πjƒ– , ájÒÿG äÉ``YÈàdG ™`` `ªL
∑ƒæH , äGQÉ≤©dG ä’Éch , á«dÉŸG ¢Vhô≤dG , ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H QGó°UEG , ÚeCÉàdG , ÚeCÉàdG
. ájÉ°UƒdG , á«dÉŸG ¥GQhC’G Iô°ùª°S , Ò`aƒàdG
( IOhóëŸG ∫ÓM áeôµŸG áµe ácô°T) »eÓ°SE’G ⁄É©dG á£HGQ : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Rô`` µdGh Ö`` JÉµe) 537 : Ü.¢U , 21955 á`` eôµŸG á``µe , Oƒ`` ÷G ΩCG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
, OhQ ∫Éà«Ñ°Sƒg 27 , Îæ°S âjQƒHQƒc ø``ÁÉc , óà``ª«d â``jQƒHQƒc
, (¿ÉÁÉc RôL , 9008 -1 …Gh …É``c ¿É`` ÁÉc ó`` fGôZ , ¿hÉ`` J êQƒ`` L
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG
2018/8/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
121344 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
áeÉbE’G øcÉeCG ÒLCÉJ , (∫õædGh ¥OÉæØdG ) áeÉbE’G ÚeCÉJ ÖJÉµe
ºYÉ£ŸG , äÉ`` jÒàaÉµdG , »`` gÉ≤ŸG , ∫õ`` ædG , äÉfGƒ«◊G AGƒjEG , ¬àbDƒŸG
¥OÉæØdG , ¥OÉæØdG , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH ójhõàdG , á∏≤æàŸG hCG áàbDƒŸG
Ëó≤J ºYÉ£e , á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£e , ºYÉ£ŸG , IÒ¨°üdG
. ìÉ«°ùdG áeÉbEG øcÉeCG , áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG
( IOhóëŸG ∫ÓM áeôµŸG áµe ácô°T) »eÓ°SE’G ⁄É©dG á£HGQ : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Rô`` µdGh Ö`` JÉµe) 537 : Ü.¢U , 21955 á`` eôµŸG á``µe , Oƒ`` ÷G ΩCG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
, OhQ ∫Éà«Ñ°Sƒg 27 , Îæ°S âjQƒHQƒc ø``ÁÉc , óà``ª«d â``jQƒHQƒc
, (¿ÉÁÉc RôL , 9008 -1 …Gh …É``c ¿É`` ÁÉc ó`` fGôZ , ¿hÉ`` J êQƒ`` L
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG
2018/8/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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118841 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
, áXƒØfi äGhGô°†Nh ¬cGƒa , ºë∏dG äÉ°UÓN , ó«°üdGh øLGhódG Ωƒ◊h ∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG
, ¢†``«ÑdG , ôµ°ùdÉH áNƒÑ£e ¬cGƒa , äÉ«Hôe (»∏«L) ΩÓg , Iƒ¡£eh áØØ``› , Ió`` ª›
. πcCÓd á◊É°üdG ¿ƒgódGh äƒjõdG , Ö«∏◊G äÉéàæeh Ö«∏◊G
"ô∏jhôH ∫ƒHhôaÉà°S" ÊÉÑªc ∑ƒà°S âæjƒL ORƒ∏c : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ShQ : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, âµjÎ°ùjO ±ƒcÉÑ°T , ÉjQG ∫ÉjÎ°SófG ô∏jhôH , 1 È‰ ¿hR ô∏jhô∏H : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOÉ–’G É«°ShQ , øéjQ ∫ÉHhôaÉà°S
2018/4/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
123016 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 7 áÄØdG »`a
á«dBG äÉ`` fQÉb , (á`` jÈdG äÉÑcôª∏d É¡æe ¿Éc Ée GóY) øFÉµeh äÉcôfi , á«dBG OóYh ä’BG
QGój Ée Gó``Y) á«YGQR äGó©e , (ájÈdG äÉÑcôª∏d É¡æe ¿Éc Ée GóY) ácô◊G π≤f ô°UÉæYh
. á«µ«JÉeƒJhCG ™«H ä’BG , ¢†«ÑdG ¢ù«≤ØJ Iõ¡LCG , (ó«dÉH
Ω.Ω.P äGQÉ«°ùdG QÉ«Z ™£≤d ¢ùcQÉÑ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 5393 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
IQÉéà∏d OÉfõdG : π````````«cƒdG º```````````°SG
§≤°ùe , ÅWÉ°ûdG IôgƒL 134 : Ü.Q 173 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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123017 : 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 ¿RƒdG äGhOCGh ájô°üÑdG äGhOC’Gh Iõ¡LC’Gh »FÉªæ«°ùdGh
º«¶æJ hCG ∞«ãµJ hCG πjƒ– hCG í``àa 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 ºµëàdG hCG
á«ªbQ ájƒjó«`a ¢UGôbCG , á›óe ¢UGôbCG , π«é°ùJ ¢UGôbCG , á«°ù«WÉæ¨e äÉfÉ«H äÓeÉM
ä’BG , ó≤ædG ™£≤H πª©J »àdG Iõ¡LCÓd äÉ«dBG , á«ªbôdG π«é°ùàdG §FÉ°Sh øe ÉgÒZh
, ôJƒ«Ñªc èeGôH , ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdG á÷É©e äGó©e , áÑ°SÉM ä’BG , ó≤ædG π«é°ùJ
. ≥FGô◊G AÉØWEG Iõ¡LCG
Ω.Ω.P äGQÉ«°ùdG QÉ«Z ™£≤d ¢ùcQÉÑ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 5393 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
IQÉéà∏d OÉfõdG : π````````«cƒdG º```````````°SG
§≤°ùe , ÅWÉ°ûdG IôgƒL 134 : Ü.Q 173 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
123018 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a
OGóeEGh ájƒ¡àdGh ∞«`ØéàdGh ójÈàdGh ƒ¡£dGh QÉîÑdG ó«dƒJh áÄaóàdGh IQÉfEÓd Iõ¡LCG
í«HÉ°üe , (äÉÑŸ ΩRGƒd) äGQÉ«°ùdG í«HÉ°üe ègƒàd á©fÉe äGó©e .á«ë°üdG ¢VGôZC’Gh √É«ŸG
, äÉÑcôª∏d äÉ°ùcÉY , äÉÑcôª∏d á«eÉeCG í«HÉ°üe , äGQÉ«°ù∏d á«eÉeCG AGƒ°VCG , á«FÉHô¡c
. äÉÑcôª∏d AGƒ°VCG , äÉÑcôª∏d IAÉ°VEG Iõ¡LCG
Ω.Ω.P äGQÉ«°ùdG QÉ«Z ™£≤d ¢ùcQÉÑ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 5393 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
IQÉéà∏d OÉfõdG : π````````«cƒdG º```````````°SG
§≤°ùe , ÅWÉ°ûdG IôgƒL 134 : Ü.Q 173 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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123020 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
. »FÉŸG hCG …ƒ÷G hCG …ÈdG π≤ædG Iõ¡LCGh äÉÑcôŸG
Ω.Ω.P äGQÉ«°ùdG QÉ«Z ™£≤d ¢ùcQÉÑ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 5393 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
IQÉéà∏d OÉfõdG : π````````«cƒdG º```````````°SG
§≤°ùe , ÅWÉ°ûdG IôgƒL 134 : Ü.Q 173 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

123021 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 7 áÄØdG »`a
á«dBG äÉfQÉb , (ájÈdG äÉÑcôª∏d É¡æe ¿Éc Ée GóY) øFÉµeh äÉcôfi , á«dBG OóYh ä’BG
QGój Ée GóY) á«YGQR äGó©e , (ájÈdG äÉÑcôª∏d É¡æe ¿Éc Ée GóY) ácô◊G π≤f ô°UÉæYh
. á«µ«JÉeƒJhCG ™«H ä’BG , ¢†«ÑdG ¢ù«≤ØJ Iõ¡LCG , (ó«dÉH
Ω.Ω.P äGQÉ«°ùdG QÉ«Z ™£≤d ¢ùcQÉÑ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 5393 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
IQÉéà∏d OÉfõdG : π````````«cƒdG º```````````°SG
§≤°ùe , ÅWÉ°ûdG IôgƒL 134 : Ü.Q 173 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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123023 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
»`` `aGôZƒJƒØdG ô`` jƒ°üàdG äGhOCGh Iõ¡LCGh á«MÉ°ùŸGh á«MÓŸGh á«ª∏©dG äGhOC’Gh Iõ¡LC’G
áÑbGôŸGh IQÉ``°TE’Gh ¢SÉ«≤dGh ¿RƒdG äGhOCGh ájô°üÑdG äGhOC’Gh Iõ¡LC’Gh »FÉªæ«°ùdGh
º«¶æJ hCG ∞«ãµJ hCG πjƒ– hCG íàa hCG π°Uƒd äGhOCGh Iõ¡LCG , º«∏©àdGh PÉ≤fE’Gh (±Gô°TE’G)
, Qƒ`` °üdG hCG äƒ`` °üdG ï``°ùf hCG ∫É``°SQEG hCG π«é°ùJ Iõ¡LCG , á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG »`a ºµëàdG hCG
á«ªbQ ájƒjó«`a ¢UGôbCG , á``›óe ¢UGôbCG , π«é°ùJ ¢UGôbCG , á«°ù«WÉæ¨e äÉfÉ«H äÓeÉM
ä’BG , ó≤ædG ™£≤H πª©J »àdG Iõ¡LCÓd äÉ«dBG , á«ªbôdG π«é°ùàdG §FÉ°Sh øe ÉgÒZh
, ôJƒ«Ñªc èeGôH , ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdG á÷É©e äGó©e , áÑ°SÉM ä’BG , ó≤ædG π«é°ùJ
. ≥FGô◊G AÉØWEG Iõ¡LCG
Ω.Ω.P äGQÉ«°ùdG QÉ«Z ™£≤d ¢ùcQÉÑ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 5393 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
IQÉéà∏d OÉfõdG : π````````«cƒdG º```````````°SG
§≤°ùe , ÅWÉ°ûdG IôgƒL 134 : Ü.Q 173 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
123024 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a
OGóeEGh ájƒ¡àdGh ∞«`ØéàdGh ójÈàdGh ƒ¡£dGh QÉîÑdG ó«dƒJh áÄaóàdGh IQÉfEÓd Iõ¡LCG
í«HÉ°üe , (äÉÑŸ ΩRGƒd) äGQÉ«°ùdG í«HÉ°üe ègƒàd á©fÉe äGó©e .á«ë°üdG ¢VGôZC’Gh √É«ŸG
, äÉÑcôª∏d äÉ°ùcÉY , äÉÑcôª∏d á`` «eÉeCG í`` «HÉ°üe , äGQÉ`` `«°ù∏d á«eÉeCG AGƒ°VCG , á«FÉHô¡c
. äÉÑcôª∏d AGƒ°VCG , äÉÑcôª∏d IAÉ°VEG Iõ¡LCG
Ω.Ω.P äGQÉ«°ùdG QÉ«Z ™£≤d ¢ùcQÉÑ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 5393 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
IQÉéà∏d OÉfõdG : π````````«cƒdG º```````````°SG
§≤°ùe , ÅWÉ°ûdG IôgƒL 134 : Ü.Q 173 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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123026 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
. »FÉŸG hCG …ƒ÷G hCG …ÈdG π≤ædG Iõ¡LCGh äÉÑcôŸG
Ω.Ω.P äGQÉ«°ùdG QÉ«Z ™£≤d ¢ùcQÉÑ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 5393 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
IQÉéà∏d OÉfõdG : π````````«cƒdG º```````````°SG
§≤°ùe , ÅWÉ°ûdG IôgƒL 134 : Ü.Q 173 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

123732 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 33 áÄØdG »`a
. äGÒµ«d , ò«Ñf , ÉcOƒa , Ó«µ«J , ΩQ , á«MhQ äÉHhô°ûe , (IÒÑdG GóY) á«dƒëc äÉHhô°ûe
»L ¬jG ∫Éfƒ«°TÉfÎfG ¢ùJÒÑ°S ¿hôJÉH : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Gô°ùjƒ°S , ¿RhÉ¡aÉ°T 8200 , 11 »°SGÎ°ùjGƒc : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
IQÉéà∏d OÉfõdG : π````````«cƒdG º```````````°SG
§≤°ùe , ÅWÉ°ûdG IôgƒL 134 : Ü.Q 173 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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123733 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 33 áÄØdG »`a
. äGÒµ«d , ò«Ñf , ÉcOƒa , Ó«µ«J , ΩQ , á«MhQ äÉHhô°ûe , (IÒÑdG GóY) á«dƒëc äÉHhô°ûe
»L ¬jG ∫Éfƒ«°TÉfÎfG ¢ùJÒÑ°S ¿hôJÉH : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Gô°ùjƒ°S , ¿RhÉ¡aÉ°T 8200 , 11 »°SGÎ°ùjGƒc : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
IQÉéà∏d OÉfõdG : π````````«cƒdG º```````````°SG
§≤°ùe , ÅWÉ°ûdG IôgƒL 134 : Ü.Q 173 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

123734 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 33 áÄØdG »`a
. äGÒµ«d , ò«Ñf , ÉcOƒa , Ó«µ«J , ΩQ , á«MhQ äÉHhô°ûe , (IÒÑdG GóY) á«dƒëc äÉHhô°ûe
»L ¬jG ∫Éfƒ«°TÉfÎfG ¢ùJÒÑ°S ¿hôJÉH : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Gô°ùjƒ°S , ¿RhÉ¡aÉ°T 8200 , 11 »°SGÎ°ùjGƒc : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
IQÉéà∏d OÉfõdG : π````````«cƒdG º```````````°SG
§≤°ùe , ÅWÉ°ûdG IôgƒL 134 : Ü.Q 173 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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123735 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 33 áÄØdG »`a
. äGÒµ«d , ò«Ñf , ÉcOƒa , Ó«µ«J , ΩQ , á«MhQ äÉHhô°ûe , (IÒÑdG GóY) á«dƒëc äÉHhô°ûe
»L ¬jG ∫Éfƒ«°TÉfÎfG ¢ùJÒÑ°S ¿hôJÉH : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Gô°ùjƒ°S , ¿RhÉ¡aÉ°T 8200 , 11 »°SGÎ°ùjGƒc : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
IQÉéà∏d OÉfõdG : π````````«cƒdG º```````````°SG
§≤°ùe , ÅWÉ°ûdG IôgƒL 134 : Ü.Q 173 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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�إعـ ـ ــالن
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 . 2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 84585 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/10/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1057 :فـي 2014/5/4م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :ذا فال�سبارغ كوربوري�شن
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة �شريوين  -ويليامز
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  101 :وي�سـ ــت برو�سبيك ــت افينيـ ــو  ،كليفالن ــد  ،اوهي ــو ، 44115
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2017/12/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/12 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 84585 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/10/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1057 :فـي 2014/5/4م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة �شريوين  -ويليامز
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة �شريوين  -ويليامز هيدكوارترز كمبانى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  101 :وي�سـ ــت برو�سبيك ــت افينيـ ــو  ،كليفالن ــد  ،اوهي ــو ، 44115
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/9/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/12 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 84585 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/10/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1057 :فـي 2014/5/4م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة �شريوين  -ويليامز هيدكوارترز كمبانى
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :سوميك ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 101 :وي�سـ ــت برو�سبيك ــت افينيـ ــو  ،كليفالن ــد  ،اوهي ــو ، 44115
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/9/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/12 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 57900 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2010/3/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  899 :فـي 2009/11/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة �شريوين  -ويليامز
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة �شريوين  -ويليامز هيدكوارترز كمبانى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 101 :وي�سـ ــت برو�سبيك ــت افينيـ ــو  ،كليفالن ــد  ،اوهي ــو ، 44115
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/9/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/12 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 57900 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2010/3/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  899 :فـي 2009/11/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة �شريوين  -ويليامز هيدكوارترز كمبانى
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :سوميك ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 101 :وي�سـ ــت برو�سبيك ــت افينيـ ــو  ،كليفالن ــد  ،اوهي ــو ، 44115
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/9/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/12 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 57901 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2010/3/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  899 :فـي 2009/11/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة �شريوين  -ويليامز
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة �شريوين  -ويليامز هيدكوارترز كمبانى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 101 :وي�سـ ــت برو�سبيك ــت افينيـ ــو  ،كليفالن ــد  ،اوهي ــو ، 44115
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/9/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/12 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 57901 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2010/3/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  899 :فـي 2009/11/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة �شريوين  -ويليامز هيدكوارترز كمبانى
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :سوميك ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 101 :وي�سـ ــت برو�سبيك ــت افينيـ ــو  ،كليفالن ــد  ،اوهي ــو ، 44115
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/9/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/12 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 57902 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2010/3/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  899 :فـي 2009/11/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة �شريوين  -ويليامز
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة �شريوين  -ويليامز هيدكوارترز كمبانى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 101 :وي�سـ ــت برو�سبيك ــت افينيـ ــو  ،كليفالن ــد  ،اوهي ــو ، 44115
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/9/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/12 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 57902 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2010/3/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  899 :فـي 2009/11/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة �شريوين  -ويليامز هيدكوارترز كمبانى
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :سوميك ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  101 :وي�سـ ــت برو�سبيك ــت افينيـ ــو  ،كليفالن ــد  ،اوهي ــو ، 44115
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/9/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/12 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 57903 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2010/3/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  899 :فـي 2009/11/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة �شريوين  -ويليامز
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة �شريوين  -ويليامز هيدكوارترز كمبانى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 101 :وي�سـ ــت برو�سبيك ــت افينيـ ــو  ،كليفالن ــد  ،اوهي ــو ، 44115
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/9/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/12 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 57903 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2010/3/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  899 :فـي 2009/11/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة �شريوين  -ويليامز هيدكوارترز كمبانى
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :سوميك ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 101 :وي�سـ ــت برو�سبيك ــت افينيـ ــو  ،كليفالن ــد  ،اوهي ــو ، 44115
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/9/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/12 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 57904 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2010/3/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  899 :فـي 2009/11/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة �شريوين  -ويليامز
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة �شريوين  -ويليامز هيدكوارترز كمبانى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 101 :وي�سـ ــت برو�سبيك ــت افينيـ ــو  ،كليفالن ــد  ،اوهي ــو ، 44115
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/9/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/12 :م
-208-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1273

ـرقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 57904 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2010/3/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  899 :فـي 2009/11/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة �شريوين  -ويليامز هيدكوارترز كمبانى
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :سوميك ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 101 :وي�سـ ــت برو�سبيك ــت افينيـ ــو  ،كليفالن ــد  ،اوهي ــو ، 44115
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/9/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/12 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 57905 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2010/3/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  899 :فـي 2009/11/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة �شريوين  -ويليامز
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة �شريوين  -ويليامز هيدكوارترز كمبانى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 101 :وي�سـ ــت برو�سبيك ــت افينيـ ــو  ،كليفالن ــد  ،اوهي ــو ، 44115
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/9/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/12 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 57905 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2010/3/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  899 :فـي 2009/11/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة �شريوين  -ويليامز هيدكوارترز كمبانى
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :سوميك ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 101 :وي�سـ ــت برو�سبيك ــت افينيـ ــو  ،كليفالن ــد  ،اوهي ــو ، 44115
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/9/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/12 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 57906 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2010/3/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  899 :فـي 2009/11/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة �شريوين  -ويليامز
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة �شريوين  -ويليامز هيدكوارترز كمبانى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 101 :وي�سـ ــت برو�سبيك ــت افينيـ ــو  ،كليفالن ــد  ،اوهي ــو ، 44115
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/9/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/12 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 57906 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2010/3/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  899 :فـي 2009/11/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة �شريوين  -ويليامز هيدكوارترز كمبانى
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :سوميك ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 101 :وي�سـ ــت برو�سبيك ــت افينيـ ــو  ،كليفالن ــد  ،اوهي ــو ، 44115
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/9/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/12 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 57907 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2010/3/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  899 :فـي 2009/11/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة �شريوين  -ويليامز
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة �شريوين  -ويليامز هيدكوارترز كمبانى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 101 :وي�سـ ــت برو�سبيك ــت افينيـ ــو  ،كليفالن ــد  ،اوهي ــو ، 44115
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/9/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/12 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 57907 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2010/3/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  899 :فـي 2009/11/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة �شريوين  -ويليامز هيدكوارترز كمبانى
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :سوميك ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 101 :وي�سـ ــت برو�سبيك ــت افينيـ ــو  ،كليفالن ــد  ،اوهي ــو ، 44115
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/9/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/12 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 57908 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2010/3/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  899 :فـي 2009/11/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة �شريوين  -ويليامز
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة �شريوين  -ويليامز هيدكوارترز كمبانى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 101 :وي�سـ ــت برو�سبيك ــت افينيـ ــو  ،كليفالن ــد  ،اوهي ــو ، 44115
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/9/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/12 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 57908 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2010/3/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  899 :فـي 2009/11/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة �شريوين  -ويليامز هيدكوارترز كمبانى
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :سوميك ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  101 :وي�سـ ــت برو�سبيك ــت افينيـ ــو  ،كليفالن ــد  ،اوهي ــو ، 44115
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/9/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/12 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 82043 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2015/5/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1060 :فـي 2014/6/8م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة �شريوين  -ويليامز
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة �شريوين  -ويليامز هيدكوارترز كمبانى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  101 :وي�سـ ــت برو�سبيك ــت افينيـ ــو  ،كليفالن ــد  ،اوهي ــو ، 44115
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/9/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/12 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 82043 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2015/5/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1060 :فـي 2014/6/8م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة �شريوين  -ويليامز هيدكوارترز كمبانى
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :سوميك ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  101 :وي�سـ ــت برو�سبيك ــت افينيـ ــو  ،كليفالن ــد  ،اوهي ــو ، 44115
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/9/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/12 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 85888 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2016/1/12 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1117 :فـي2015/10/4م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة �شريوين  -ويليامز
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة �شريوين  -ويليامز هيدكوارترز كمبانى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  101 :وي�سـ ــت برو�سبيك ــت افينيـ ــو  ،كليفالن ــد  ،اوهي ــو ، 44115
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/9/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/12 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 85888 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2016/1/12 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1117 :فـي2015/10/4م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة �شريوين  -ويليامز هيدكوارترز كمبانى
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :سوميك ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  101 :وي�سـ ــت برو�سبيك ــت افينيـ ــو  ،كليفالن ــد  ،اوهي ــو ، 44115
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/9/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/12 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 15185 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2003/4/8 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  736 :فـي 2003/2/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة �شريوين  -ويليامز
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة �شريوين  -ويليامز هيدكوارترز كمبانى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  101 :وي�سـ ــت برو�سبيك ــت افينيـ ــو  ،كليفالن ــد  ،اوهي ــو ، 44115
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/9/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/12 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 15185 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2003/4/8 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  736 :فـي 2003/2/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة �شريوين  -ويليامز هيدكوارترز كمبانى
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :سوميك ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  101 :وي�سـ ــت برو�سبيك ــت افينيـ ــو  ،كليفالن ــد  ،اوهي ــو ، 44115
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/9/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/12 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 82735 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2015/5/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1060 :فـي 2014/6/8م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة �شريوين  -ويليامز
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة �شريوين  -ويليامز هيدكوارترز كمبانى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  101 :وي�سـ ــت برو�سبيك ــت افينيـ ــو  ،كليفالن ــد  ،اوهي ــو ، 44115
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/9/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/12 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 82735 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2015/5/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1060 :فـي 2014/6/8م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة �شريوين  -ويليامز هيدكوارترز كمبانى
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :سوميك ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  101 :وي�سـ ــت برو�سبيك ــت افينيـ ــو  ،كليفالن ــد  ،اوهي ــو ، 44115
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/9/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/12 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 82734 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2015/5/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1065 :فـي 2014/8/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة �شريوين  -ويليامز
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة �شريوين  -ويليامز هيدكوارترز كمبانى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  101 :وي�سـ ــت برو�سبيك ــت افينيـ ــو  ،كليفالن ــد  ،اوهي ــو ، 44115
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/9/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/12 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 82734 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2015/5/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1065 :فـي 2014/8/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة �شريوين  -ويليامز هيدكوارترز كمبانى
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :سوميك ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 101 :وي�سـ ــت برو�سبيك ــت افينيـ ــو  ،كليفالن ــد  ،اوهي ــو ، 44115
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/9/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/12 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 57899 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2010/3/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  899 :فـي 2009/11/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة �شريوين  -ويليامز
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة �شريوين  -ويليامز هيدكوارترز كمبانى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 101 :وي�سـ ــت برو�سبيك ــت افينيـ ــو  ،كليفالن ــد  ،اوهي ــو ، 44115
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/9/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/12 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 57899 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2010/3/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  899 :فـي 2009/11/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة �شريوين  -ويليامز هيدكوارترز كمبانى
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :سوميك ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  101 :وي�سـ ــت برو�سبيك ــت افينيـ ــو  ،كليفالن ــد  ،اوهي ــو ، 44115
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/9/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/12 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 109610 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2018/3/26 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1222 :فـي 2017/12/10م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة �شريوين  -ويليامز
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة �شريوين  -ويليامز هيدكوارترز كمبانى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  101 :وي�سـ ــت برو�سبيك ــت افينيـ ــو  ،كليفالن ــد  ،اوهي ــو ، 44115
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/9/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/12 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 109610 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2018/3/26 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1222 :فـي 2017/12/10م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة �شريوين  -ويليامز هيدكوارترز كمبانى
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :سوميك ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  101 :وي�سـ ــت برو�سبيك ــت افينيـ ــو  ،كليفالن ــد  ،اوهي ــو ، 44115
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/9/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/12 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 109609 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2018/3/26 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1222 :فـي 2017/12/10م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة �شريوين  -ويليامز
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة �شريوين  -ويليامز هيدكوارترز كمبانى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  101 :وي�سـ ــت برو�سبيك ــت افينيـ ــو  ،كليفالن ــد  ،اوهي ــو ، 44115
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/9/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/12 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 109609 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2018/3/26 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1222 :فـي 2017/12/10م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة �شريوين  -ويليامز هيدكوارترز كمبانى
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :سوميك ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  101 :وي�سـ ــت برو�سبيك ــت افينيـ ــو  ،كليفالن ــد  ،اوهي ــو ، 44115
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/9/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/12 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 109608 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2018/3/26 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1222 :فـي 2017/12/10م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة �شريوين  -ويليامز
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة �شريوين  -ويليامز هيدكوارترز كمبانى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  101 :وي�سـ ــت برو�سبيك ــت افينيـ ــو  ،كليفالن ــد  ،اوهي ــو ، 44115
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/9/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/12 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 109608 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2018/3/26 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1222 :فـي 2017/12/10م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة �شريوين  -ويليامز هيدكوارترز كمبانى
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :سوميك ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  101 :وي�سـ ــت برو�سبيك ــت افينيـ ــو  ،كليفالن ــد  ،اوهي ــو ، 44115
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/9/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/12 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 109607 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2018/3/26 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1222 :فـي 2017/12/10م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة �شريوين  -ويليامز
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة �شريوين  -ويليامز هيدكوارترز كمبانى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 101 :وي�سـ ــت برو�سبيك ــت افينيـ ــو  ،كليفالن ــد  ،اوهي ــو ، 44115
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/9/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/12 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 109607 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2018/3/26 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1222 :فـي 2017/12/10م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة �شريوين  -ويليامز هيدكوارترز كمبانى
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :سوميك ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  101 :وي�سـ ــت برو�سبيك ــت افينيـ ــو  ،كليفالن ــد  ،اوهي ــو ، 44115
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/9/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/12 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 54720 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 9 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2010/1/12 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  896 :فـي 2009/10/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :مويلر ايتون هولدجن جي ام بي ات�ش
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :ايتون مولر ا�س �أي اند كو .كي جي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أملانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :هاين  -مولر �شرتا�سه  ,11-7دي  , 53115 -بون � ,أملانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :أملانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/11/2 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/4 :م

-223-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1273

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 54721 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 42 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2009/11/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  891 :فـي 2009/7/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :مويلر ايتون هولدجن جي ام بي ات�ش
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :ايتون مولر ا�س �أي اند كو .كي جي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أملانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :هاين  -مولر �شرتا�سة  , 11- 7دي  , 53115 -بون � ,أملانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :أملانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/11/2 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/4 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 55131 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 12 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2009/11/14 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  890 :فـي 2009/7/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :يو دي ترك�س كوربوري�شن
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :فولفو تراك كوربوراي�شن
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سويدية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :ا�س � -أي  ,08 405جوتيبورج  ,ال�سويد
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :ال�سويد
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/12/3 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/4 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 55130 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 7 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2009/11/11 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  884 :فـي 2009/4/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :يو دي ترك�س كوربوري�شن
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :فولفو تراك كوربوراي�شن
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :التجارة وال�صناعة � -سويدية
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :ا�س � -أي  , 08 405جوتيبورج  ,ال�سويد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سويدية  -التجارة وال�صناعة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/12/3 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/4 :م
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص
باالنتفاع وفقا لأحكام املـادة ( )28من قانون (نظام) العالمات التجارية لدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 116495 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2018/4/1 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1237 :فـي 2018/6/19م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك � :أيكونز حول العامل �ش.ذ.م.م
ا�سـم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع � :أنوار الكون الالمعة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  568 :ر.ب 111 :
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2018/12/5 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/6 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 107994 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2018/5/30 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1227 :فـي 2018/1/21م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك  :الو�ساطة للتجارة �ش م م
ا�سـم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع  :الباحث املتحدة للأعمال
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  34 :ر.ب 111 :
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2018/12/13 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/18 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 119093 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 41 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2018/9/17 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1252 :فـي 2018/7/15م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك  :وورلد ترياتلون كوربوري�شن
ا�سـم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع � :شركة ال�شرق الأو�سط للثالثي احلديث �ش م م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  148 :ر.ب 102 :
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2018/12/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/18 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 119629 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2018/10/29 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1257 :فـي 2018/8/26م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك � :شركة جمموعة امل�ضف والكليب لإدارة املطاعم
ا�سـم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع � :شركة املدينة احلديثة �ش م م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  73 :ر.ب 118 :
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2018/12/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/12/18 :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 � ، 2017/33أنــه
تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية :
م

رقـم
العالمـة
533
534
537
538
539
540
49383
2133
2134
2135
2136
2137
2138

ا�ســــــم ال�شركـــــــة

املهنــــة

تاريخ الت�سجيل

الكو�ست ا�س.ايه
الكو�ست ا�س.ايه
الكو�ست ا�س.ايه
الكو�ست ا�س.ايه
الكو�ست ا�س.ايه
الكو�ست ا�س.ايه
�شركة املعادن ال�شمالية �ش.م.م
هنكل ايه جي & كو.كي جي ايه ايه
هنكل ايه جي & كو.كي جي ايه ايه
هنكل ايه جي & كو.كي جي ايه ايه
هنكل ايه جي & كو.كي جي ايه ايه
هنكل ايه جي & كو.كي جي ايه ايه
هنكل ايه جي & كو.كي جي ايه ايه

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
التجارة وال�صناعة

1989/4/6
1989/4/6
1989/4/6
1989/4/6
1989/4/6
1989/4/6
2008/3/18
1989/8/20
1989/8/20
1989/8/20
1989/8/20
1989/8/20
1989/8/20

 2139 14هنكل ايه جي & كو.كي جي ايه ايه التجارة وال�صناعة

1989/8/20

 2140 15هنكل ايه جي & كو.كي جي ايه ايه التجارة وال�صناعة
 2147 16هنكل ايه جي & كو.كي جي ايه ايه التجارة وال�صناعة
 2148 17هنكل ايه جي & كو.كي جي ايه ايه التجارة وال�صناعة

1989/8/20
1989/8/20
1989/8/20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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م
18
19
20
21

رقـم
العالمـة
2152
2153
2157
20143

ا�ســــــم ال�شركـــــــة

املهنــــة

تاريخ الت�سجيل

هنكل ايه جي & كو.كي جي ايه ايه
هنكل ايه جي & كو.كي جي ايه ايه
هنكل ايه جي & كو.كي جي ايه ايه
هنكل ايه جي & كو.كي جي ايه ايه

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

1989/8/20
1989/8/20
1989/8/20
1999/5/17

 21659 22هنكل ايه جي & كو.كي جي ايه ايه التجارة وال�صناعة 1999/12/29
23
24
25
26
27
28
29
30

21661
58107
58108
59461
59462
59463
33368
19358

53038 31
58481 32
58482 33
58480 34

هنكل ايه جي & كو.كي جي ايه ايه
هنكل ايه جي & كو.كي جي ايه ايه
هنكل ايه جي & كو.كي جي ايه ايه
هنكل ايه جي & كو.كي جي ايه ايه
هنكل ايه جي & كو.كي جي ايه ايه
هنكل ايه جي & كو.كي جي ايه ايه
م�ؤ�س�سة م�صطفـى �سلطان �ش.م.م
م�ؤ�س�سة م�صطفـى �سلطان �ش.م.م
ال�شركة الدولية العمانية للتنمية
العمرانية واال�ستثمار �ش.م.ع.م
ال�شركة الدولية العمانية للتنمية
العمرانية واال�ستثمار �ش.م.ع.م
ال�شركة الدولية العمانية للتنمية
العمرانية واال�ستثمار �ش.م.ع.م
ال�شركة الدولية العمانية للتنمية
العمرانية واال�ستثمار �ش.م.ع.م
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التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

1999/12/29
2009/7/11
2009/7/11
2009/10/11
2009/10/11
2009/10/11
2004/5/24
1999/1/24

التجارة وال�صناعة

2008/8/26

التجارة وال�صناعة

2009/8/8

التجارة وال�صناعة

2009/8/8

التجارة وال�صناعة

2009/8/8

اجلريدة الر�سمية العدد ()1273

رقـم
م
العالمـة
19479 35
19180 36
19179 37
19484 38
19141 39
40
41
42
43

19910
19911
19912
19913

21210 44
21207 45
21209 46
1407 47
1408 48

ا�ســــــم ال�شركـــــــة

املهنــــة

م�صنع �أبو اجلدايل للمرطبات التجارة وال�صناعة
اكزو نوبل كوتينغ�س
التجارة وال�صناعة
انرتنا�شيونال بي.فـي
اكزو نوبل كوتينغ�س
التجارة وال�صناعة
انرتنا�شيونال بي.فـي
هايونداى موتور كومباين التجارة وال�صناعة
كابو�شيكي كاي�شا
التجارة وال�صناعة
بايلوت كوربوري�شن
التجارة وال�صناعة
بت انكوربوريتد
التجارة وال�صناعة
بت انكوربوريتد
التجارة وال�صناعة
بت انكوربوريتد
التجارة وال�صناعة
بت انكوربوريتد
�شركة عمر قا�سم العي�سائي
التجارة وال�صناعة
و�شركاه للت�سويق املحدودة
�شركة عمر قا�سم العي�سائي
التجارة وال�صناعة
و�شركاه للت�سويق املحدودة
�شركة عمر قا�سم العي�سائي
التجارة وال�صناعة
و�شركاه للت�سويق املحدودة
�شرياتون انرتنا�شيونال
التجارة وال�صناعة
اي بي  ،ال ال �سي
�شرياتون انرتنا�شيونال
التجارة وال�صناعة
اي بي  ،ال ال �سي
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تاريخ الت�سجيل
1999/2/15
1998/12/6
1998/12/6
1999/2/15
1998/12/1
1999/4/14
1999/4/14
1999/4/14
1999/4/14
1999/11/9
1999/11/9
1999/11/9
1989/6/15
1989/6/15

اجلريدة الر�سمية العدد ()1273

رقـم
م
العالمـة
55115 49
1390 50
1391 51
1389 52
58427 53
1388 54

ا�ســــــم ال�شركـــــــة
تونو (اوف �شور) �ش.م.ل
�شرياتون انرتنا�شيونال
اي بي  ،ال ال �سي
�شرياتون انرتنا�شيونال
اي بي  ،ال ال �سي
�شرياتون انرتنا�شيونال
اي بي  ،ال ال �سي
كي �سي جي �آي بي
هولدنغز ال ال �سي
�شرياتون انرتنا�شيونال
اي بي  ،ال ال �سي
اويلتانكنغ جي ام بي ات�ش
اويلتانكنغ جي ام بي ات�ش
ناك�سان�س
ذا هري�شي كومباين
م�ؤ�س�سة الوليد
م�ؤ�س�سة الوليد
�شركة الزواوي
للأجهزة املكتبية �ش.م.م

55
56
57
58
59
60

56051
56050
55605
54009
7
40

61

33

62

20

�صيدلية الوليد

63

53

�سفريات مزون (�ش.م.م)
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املهنــــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 2008/12/16
التجارة وال�صناعة

1989/6/15

التجارة وال�صناعة

1989/6/15

التجارة وال�صناعة

1989/6/15

التجارة وال�صناعة

2009/8/1

التجارة وال�صناعة

1989/6/15

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

2009/2/21
2009/2/21
2009/1/19
2008/10/27
1989/1/9
1989/1/23

التجارة وال�صناعة

1989/1/17

التجارة وال�صناعة

1989/1/15

التجارة وال�صناعة

1989/1/25

اجلريدة الر�سمية العدد ()1273

رقـم
م
العالمـة

ا�ســــــم ال�شركـــــــة

املهنــــة

تاريخ الت�سجيل

ال�شركة العاملية للمنتجات
الربوتينية �ش.م.م

التجارة وال�صناعة

1989/1/23

56767 65

�شركة �سى اى فـي ايه
لوجي�ستيك�س �ش.م.م

التجارة وال�صناعة

2009/4/11

19386 66

ماكدونالدز كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

1999/1/27

19638 67

ماكدونالدز كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

1999/3/8

56768 68

ماكدونالدز كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2009/4/11

60060 69

ماكدونالدز كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة 2009/11/14

21439 70

�سريوبو�س با�سيفـيك ليميتد

64

50

التجارة وال�صناعة

1999/12/6

56180 71

انرتنا�شيونال تراك
انتلكت�شوال التجارة وال�صناعة
بروبرتي كومباين  ،ال ال �سي

2009/3/8

53816 72

�شركة العوادي العاملية �ش.م.م

التجارة وال�صناعة

2008/10/7

18965 73

ريجينت ميديكال ليمتد

التجارة وال�صناعة

1998/11/2

59954 74

�شركة اجلزيرة للعطور ذ م م

التجارة وال�صناعة

2009/11/9

19173 75

�سي �أف �إم انرتنا�شيونال �أ�س �أيه التجارة وال�صناعة

1998/12/6

19174 76

�سي �أف �إم انرتنا�شيونال �أ�س �أيه التجارة وال�صناعة

1998/12/6

19175 77

�سي �أف �إم انرتنا�شيونال �أ�س �أيه التجارة وال�صناعة

1998/12/6

19176 78

�سي �أف �إم انرتنا�شيونال �أ�س �أيه التجارة وال�صناعة

1998/12/6

التجارة وال�صناعة

2007/2/6

43514 79

�شركة اال�ستقرار العمانية
للتجارة واملقاوالت
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ا�ستــــــدراك
تن ــوه وزارة التجارة وال�صناعة �إل ــى �أنه قد وقع خط ـ�أ م ــادي عند ن�شر بيانات ت�سجيل العالمة
التجارية رقـ ــم ( ، )119295املن�ش ــورة ف ــي اجلريدة الر�سمية الع ـ ـ ــدد ( ، )1254ال�ص ــادر بتاريخ
 15من ذي القعدة 1439هـ  ،املوافــق  29مــن يوليو 2018م � ،إذ وردت كالآتي :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 119295 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
م�ستح�ضــرات التجميــل وم�ستح�ضرات التجميــل وطــالء ال�شفاه وم ــحدد ال�شف ــاه و�أق ــالم
ال�شفاه وبل�سم ال�شفاه وعلــب طــالء ال�شفـاه وروائح طيبــة للغـرف وزيوت عطرية وغ�سول
(لو�شن) لل�شعر ومنظفات �أ�سنان .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :كارن موريل انرتبرايزي�س ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :نيوزيالندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :الطابق � 9ساوثرن كروي بيلدينج � ،سي ان ار فـيكتوريا اند هاي
�سرتيت  ،اوكالند  ,نيوزيالند
تاريخ تقدمي الطلب 2018/5/13 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل  :كاليد �أي بي �سريف�سز ليمتد
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  1982 :ر.ب 111 :
وال�صحيـــــــح هــــــــــو :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 119295 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
م�ستح�ضرات التجميل  ،م�ستح�ضرات املكياج  ،طالء ال�شفاه  ،ملمع ال�شفاه  ،حمدد ال�شفاه ،
أ�ق ــالم ال�شف ــاه  ،بل�ســم ال�شفــاه  ،علــب طــالء ال�شفــاه  ،عطــور  ،روائح طيبة  ،روائح طيبة
للغرف  ،زيوت عطرية  ،غ�سول ( لو�شن ) لل�شعر  ،منظفات �أ�سنان .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :كارن موريل انرتبرايزي�س ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :نيوزيالندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :الطابق � 9ساوثرن كرو�س بيلدينج � ،سي ان ار فـيكتوريا اند هاي
�سرتيت  ،اوكالند  ,نيوزيالند
تاريخ تقدمي الطلب 2018/5/14 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل  :كاليد �أي بي �سريف�سز ليمتد
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  1982 :ر.ب 111 :
لـــــذا لـــــزم التنويــــــه .
وزارة التجارة وال�صناعة
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جملـــــ�س املناق�صــــــات
يعلن جمل�س املناق�صات عن طرح املناق�صة املذكورة �أدناه :
رقم
املناق�صـة

ا�ســم املناقـ�صة

ال�شركات
التي يحـق
لها اال�شـرتاك

قيمــة �آخر موعد موعد
امل�ستنـــد لتوزيــع تقدمي
امل�ستندات العطاءات

ال�شركات
م�شروع تو�سعة مبنى املتخ�ص�صة ف
املباينـي ( 3.000ر.ع)
�أعمال
وامل�سجلة لدى ثالثة �آالف 2019/1/28 2019/1/7
 2018/13الأمانـ ـ ـ ـ ـ ــة العام ـ ـ ــة
جمل�س املناق�صات ريال عماين
ملجل�س الوزراء
بالدرجة املمتازة
ميك ــن احل�ص ــول علـ ــى م�ستن ـ ــدات ال�شـروط واملوا�صف ـ ـ ــات عـ ـ ــن طري ـ ــق خدمـ ــة �إ�سن ـ ــاد علـ ــى املوقـ ــع
الإلكرتوين ( , )https://etendering.tenderboard.gov.omاعتبـ ــارا م ـ ــن تاريـ ــخ 2018/12/17م
وحتى التاريـخ املذكـ ــور باجلـ ــدول �أع ــاله  ،على �أن يك ــون دفــع قيمــة امل�ستنــد عرب بوابــة الدفع
الإلكرتوين باملوقع .
على جميع ال�شركات �أن ترفـق مع عطاءاتها ت�أمينـا م�ؤقتا ف ــي �صورة �ضم ــان م�صرف ــي �أو �شيــك
م�ص ــدق علي ــه من �أحد البنوك العاملة فـي ال�سلطنــة ال يقل عــن ( )%1مــن قيمة العطاء معنونا
با�س ــم معالــي رئيـ ــ�س جمل ــ�س املناق�ص ــات و�س ــاري املفع ــول مل ــدة ( )90يوم ــا من تاري ـ ــخ تقدي ـ ــم
العطاءات  ،وكل عطاء ال ي�ستوفـي الت�أمني امل�ؤقت املطلوب لن ينظر فيـه  ،على �أن يت ــم و�ضع �أ�صل
ال�ضمان امل�صرفـي فـي �صندوق املناق�صــات مببنــى املجلــ�س باخلوير قبل املوعد املحدد لتقدمي
العطاءات .
يجب تقديــم العطاءات عن طريق خدمــة �إ�سنــاد علـى املوق ــع الإلكرتونــي املذك ــور أ�ع ــاله قبل
ال�ساعة العا�شرة من �صباح اليوم املحدد لتقديــم العط ــاءات  ،ولن يعتد بالعطاءات املقدمة بعد
هذا امليعاد �أيا كانت �أ�سباب الت�أخري .
�ستعطى الأف�ضليــة فـي الإ�سنــاد لل�شرك ــات �أو امل�ؤ�س�ســات التي ي�شتمــل عطا�ؤها علــى �أكرب ن�سبــة
تعمني ون�سبة �شراء ممكنة من املنتجات الوطنية .
جمل�س املناق�صات غري مقيد بقبول �أقل �أو �أي عطاء �آخر
الأمني العام ملجل�س املناق�صات
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جملـــــ�س املناق�صــــــات
يعلن جمل�س املناق�صات عن دعوة الت�أهيل امل�سبق املذكورة �أدناه :
رقم
الدعوة

ا�ســم الدعوة

قيمــة �آخر موعد موعد تقدمي
ال�شركات
التي يحـق امل�ستنـــد لتوزيــع م�ستندات
امل�ستندات الت�أهيل
لها اال�شـرتاك

الت�أهيل امل�سبق
لال�شرتاك فـي
مناق�صة م�شروع
تطوير وا�ستثمار
الأرا�ضي احلكومية
التجارة ال�شركـ ــات
التابعة لوزارة
واملجموعات
وال�صناعة فـي ثالثة العاملية واملحلية (  175ر.ع)
مواقع مبحافظة
مائة
ص
املتخ�ص�
ـة
ـ
م�سقط وهي :
2018/14
وخم�سة 2019/1/28 2019/1/7
جمال
ـي
ف
 - 1مرتفعــات املطـار اال�ستثمار و�سبعون
" مركز عمان الدويل والتطوير رياال عمانيا
للمعار�ض
القدمي"م )2العقاري
مب�ساحة (� 127ألف
 - 2مرتفعات غال
مب�ساحة (� 13ألف م)2
 - 3اخلوير ""25
مب�ساحة (� 14ألف م)2
ميك ــن احل�ص ــول علــى م�ستن ـ ــدات الت أ�هــيل ع ــن طري ـ ــق خدمـ ــة �إ�سنــاد علـى املوقـع الإلكرتونــي
( , )https://etendering.tenderboard.gov.omاعتبـ ــارا م ـ ــن تاريـ ــخ 2018/12/18م وحتى
التاريـخ املذكـ ــور باجلـ ــدول �أع ــاله  ،على �أن يك ــون دفــع قيمــة امل�ستنــد عرب بوابــة الدفع
الإلكرتوين باملوقع .
يجب تقديــم م�ستندات الت�أهيل عن طريق خدمــة �إ�سنــاد باملوق ــع الإلكرتونــي املذك ــور أ�ع ــاله
قبل ال�ساعة العا�شرة من �صباح اليوم املحدد لتقديــم امل�ستندات فـي اجلدول �أعاله  ،ولن يعتد
بامل�ستندات املقدمة بعد هذا امليعاد �أيا كانت �أ�سباب الت�أخري .
جمل�س املناق�صات غري مقيد بقبول كل من يتقدم للت�أهيل
الأمني العام ملجل�س املناق�صات
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مركز املحا�سبة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ي�سنت للتقنية واال�ستثمار �ش.م.م
يعلن مركز املحا�سبة لتدقيق احل�سابات �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شرك ــة ي�سنت للتقنية واال�ستثمار
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرق ــم  ، 1072069وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/10/30م  ،وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري ,
وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
ا آلتـي :
احلي التجاري  -روي  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم 92586103 :
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
مكتب ال�شرق الأو�سط لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الناعم للت�صميم والتكنولوجيا �ش.م.م
يعلن مكتب ال�شرق الأو�سط لتدقيق احل�سابات �أنه يقوم بت�صفـية �شركة الناعم للت�صميم
والتكنولوجيا �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم  ، 1144085وفقــا
التفاق ال�شركاء املـ ـ ـ�ؤرخ 2018/3/15م  ،وللم�صفي وح ــده حـق متثيــل ال�شركة ف ــي الت�صفـي ــة
�أمــام الغ ـيــر  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
حمافظة م�سقط
�ص.ب  126 :ر.ب 103 :
هاتف رقم 24222434 - 97139475 :
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
-236-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1273

مكتب ماجد اخلرو�صي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الظاهرة كوال�س �ش.م.ع.م
يعلن مكتب ماجد اخلرو�صي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
الظاهرة كوال�س �ش.م.ع.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم ، 8067988
وفقــا التفاق ال�شركاء املـ ـ ـ�ؤرخ 2018/9/27م  ،وللم�صفــي وح ــده ح ــق متثي ــل ال�شركــة ف ــي
الت�صفـية �أمام الغــري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمال
ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
�شاطئ القرم  -بناية بيت�ش ون رقم 37
�سكة رقم  - 2601 :جممع رقم  - 226 :مكتب رقم 402 :
�ص.ب  4 :ر.ب 102 :
هاتف رقم  24950700 :فاك�س رقم 24649044 :
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
�شركة مور �ستيفنز
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دريك اند �سكل انرتنا�شونال �ش.م.م
تعلن �شركة مور �ستيفنز أ�نـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة دريك اند �سكل انرتنا�شونال �ش.م.م ,
وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم  ، 1062508وفقــا التفاق ال�شركاء املـ ـ ـ�ؤرخ
2018/10/25م  ،وللم�صفــية وح ــدها ح ــق متثي ــل ال�شركــة ف ــي الت�صفـية �أمام الغــري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـية فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
املنطقة التجارية  -بناية بنك ملي �إيران  -الدور الثاين
�ص.ب  933 :ر.ب 112 :
هاتف رقم  24812041 :فاك�س رقم 24812043 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفية 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�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــية
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مكتب جمن الل تهاكر و�شركاه
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلاج �صالح حممد بت�شو و�إخوانه  -ت�ضامنية
يعلن مكتب جمن الل تهاكر و�شركــاه �أن ــه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة احلــاج �صالــح حممــد
بت�شو و�إخوانه  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم ، 1002864
وفقــا التفاق ال�شركاء املـ ـ ـ�ؤرخ 2018/8/1م  ،وللم�صفــي وح ــده ح ــق متثي ــل ال�شركــة ف ــي
الت�صفـية �أمام الغــري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمال
ال�شركـة على العنوان الآتـي :
حمافظة م�سقط
�ص.ب  696 :ر.ب 114 :
هاتف رقم 24714947 :
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
مكتب خليفة الهنائي للمحاماة
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خليج م�سقط للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب خليفة الهنائي للمحاماة أ�ن ــه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة خليج م�سقط للتجارة
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم  ، 1567420وفقــا التفاق ال�شركاء
املـ ـ ـ�ؤرخ 2018/11/14م  ،وللم�صفــي وح ــده ح ــق متثي ــل ال�شركــة ف ــي الت�صفـية �أمام الغــري ,
وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركـة على العنوان
ا آلتـي :
العذيبة ال�شمالية � -شارع  18نوفمرب  -جممع رقم  - 27 :فيال رقم 528 :
�ص.ب  655 :ر.ب 130 :
هاتف رقم  98000855 - 24499535 :فاك�س رقم 24499464 :
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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املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع العميد احلديثة �ش.م.م
يعلن املكتب الإقليمـي  -حما�سبون قانونيــون  -أ�نــه يقــوم بت�صفـية �شركـة م�شاريع العميد
احلديثة �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم  ، 1062621وفقــا التف ــاق
ال�شركـ ــاء املـ ـ ـ�ؤرخ 2018/9/30م  ،وللم�صفي وح ــده حـق متثيــل ال�شركة ف ــي الت�صفـي ــة �أمــام
الغ ـيــر  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
اخلوير  -بناية �سماء حفيت  -الطابق الأر�ضي
�ص.ب  338 :ر.ب  118 :جممع احلارثي
هاتف رقم  24484107 :فاك�س رقم 24484726 :
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 الفريوز للموارد �ش.م.م
يعلن املكتب الإقليمـي  -حما�سبون قانونيــون � -أنــه يقــوم بت�صفـية �شركـة الفريوز للموارد
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم  ، 1070348وفقــا التف ــاق ال�شركـ ــاء
املـ ـ ـ�ؤرخ 2018/9/30م  ،وللم�صفي وح ــده حـق متثيــل ال�شركة ف ــي الت�صفـي ــة �أمــام الغ ـيــر ,
وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركـة على العنوان
ا آلتـي :
اخلوير  -بناية �سماء حفيت  -الطابق الأر�ضي
�ص.ب  338 :ر.ب  118 :جممع احلارثي
هاتف رقم  24484107 :فاك�س رقم 24484726 :
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 احلقل الأخ�ضر املتحدة �ش.م.م
يعلن املكتب الإقليمـي  -حما�سبون قانونيــون � -أنــه يقــوم بت�صفـية �شركـة احلقل الأخ�ضر
املتحدة �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم  ، 1159466وفقــا التف ــاق
ال�شركـ ــاء املـ ـ ـ�ؤرخ 2018/5/29م  ،وللم�صفي وح ــده حـق متثيــل ال�شركة ف ــي الت�صفـي ــة �أمــام
الغ ـيــر  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركـة على
العنوان الآتـي :
اخلوير  -بناية �سماء حفيت  -الطابق الأر�ضي
�ص.ب  338 :ر.ب  118 :جممع احلارثي
هاتف رقم  24484107 :فاك�س رقم 24484726 :
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 زينل الدولية �ش.م.م
يعلن املكتب الإقليمـي  -حما�سبون قانونيــون � -أنــه يقــوم بت�صفـية �شركـة زينل الدولية
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم  ، 1171703وفقــا التفاق ال�شركــاء
املـ�ؤرخ 2018/4/8م  ،وللم�صفي وح ــده حـق متثيــل ال�شركة ف ــي الت�صفـي ــة أ�مــام الغ ـيــر ,
وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركـة على العنوان
ا آلتـي :
اخلوير  -بناية �سماء حفيت  -الطابق الأر�ضي
�ص.ب  338 :ر.ب  118 :جممع احلارثي
هاتف رقم  24484107 :فاك�س رقم 24484726 :
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 �أرمور خلدمات الت�أمني �ش.م.م
يعلـن املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �أرمور خلدمات
الت�أمني �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1794477وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/11/5م  ،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 ا آلتـي :
اخلوير  -بناية �سماء حفيت  -الطابق الأر�ضي
�ص.ب  338 :ر.ب  118 :جممع احلارثي
هاتف رقم  24484107 :فاك�س رقم 24484726 :
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
مكتب بيكر تلي ام كي ام
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة الفنية للخدمات املتميزة �ش.م.م
يعلن مكتب بيكر تلي ام كي ام �أنــه يقــوم بت�صفـية ال�شرك ــة الفنية للخدمات املتميزة �ش.م.م ,
وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقم  ، 1042755وللم�صفــي وح ــده ح ــق متثيـ ــل
ال�شركــة ف ــي الت�صفـي ــة �أمــام الغـ ـيــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صفـ ــي فــي كافـ ــة الأم ــور
الت ــي تتعل ــق ب�أعمال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
روي  -حمافظة م�سقط  -بناية م�سندم  -الطابق الثاين  -جناح (ب)  -مكتب رقم 201 :
�ص.ب  994 :ر.ب 100 :
هاتف رقم  24787144 - 24797441 :فاك�س رقم 24796660 :
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 املرهوبي لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كنوز البحر العاملية �ش.م.م
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات �أنــه يقــوم بت�صفـية �شركـة كن ــوز البح ــر العامليــة
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم  ، 1183822وفقــا التف ــاق ال�شركـ ــاء
املـ ـ ـ�ؤرخ 2018/6/4م  ،وللم�صفي وح ــده حـق متثيــل ال�شركة ف ــي الت�صفـي ــة أ�مــام الغ ـيــر ,
وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركـة على العنوان
ا آلتـي :
�ص.ب  145 :ر.ب 411 :
هاتف رقم  99430988 - 96314204 :فاك�س رقم 25542282 :
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 حممد العرميي و�صقر املخيني للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات أ�نــه يقــوم بت�صفـية �شركـة حممد العرميي و�صقر
املخيني للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم ، 4038495
وفقــا التف ــاق ال�شركـ ــاء املـ ـ ـ�ؤرخ 2018/2/25م  ،وللم�صفــي وح ــده ح ــق متثيـ ــل ال�شركــة ف ــي
الت�صفـي ــة �أمــام الغ ـيــر  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمــور الت ــي تتعل ــق
ب�أعمال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  145 :ر.ب 411 :
هاتف رقم  99430988 - 96314204 :فاك�س رقم 25542282 :
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 �صقر وخالد �أبناء حمد بن عبدالرحيم للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن مكتب املرهوبــي لتدقيــق احل�سابــات أ�نــه يقــوم بت�صفـية �شرك ــة �صق ــر وخال ــد �أبن ــاء
حمد بن عبدالرحيم للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم
 ، 4054911وفقــا التف ــاق ال�شركـ ــاء املـ ـ ـ�ؤرخ 2018/5/29م  ،وللم�صفــي وح ــده ح ــق متثيـ ــل
ال�شركــة ف ــي الت�صفـي ــة �أمــام الغ ـيــر  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمــور
الت ــي تتعل ــق ب�أعمال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  145 :ر.ب 411 :
هاتف رقم  99430988 - 96314204 :فاك�س رقم 25542282 :
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 مركز �صور للمعلومات واخلدمات العامة  -ت�ضامنية
يعلن مكتب املرهوبــي لتدقيــق احل�سابــات �أنــه يقــوم بت�صفـية �شرك ــة مركز �صور للمعلومات
واخلدمات العامة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقم ، 4079906
وفقــا التف ــاق ال�شركـ ــاء املـ ـ ـ�ؤرخ 2018/6/4م  ،وللم�صفــي وح ــده ح ــق متثيـ ــل ال�شركــة ف ــي
الت�صفـي ــة أ�مــام الغ ـيــر  ,وعل ــى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي فــي كافـ ــة ا ألم ــور الت ــي تتعل ــق
ب�أعمال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  145 :ر.ب 411 :
هاتف رقم  99430988 - 96314204 :فاك�س رقم 25542282 :
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 رجب الكثريي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عرب اجلنوب املتحدة �ش.م.م
يعلن مكتب رجب الكثريي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية �أنــه يقــوم بت�صفـية �شرك ــة
عرب اجلنوب املتحدة �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقم ، 1075778
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/7/11م  ،وللم�صفــي وح ــده ح ــق متثيـ ــل ال�شركــة ف ــي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـ ـيــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صفـ ــي فــي كافـ ــة ا ألم ــور الت ــي تتعل ــق
ب�أعمال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
اخلوير  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  3888 :ر.ب 112 :
هاتف رقم  24700138 :فاك�س رقم 24703387 :
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 بودي التجارية �ش.م.م
يعلن مكتب رجب الكثريي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية �أنــه يقــوم بت�صفـية �شرك ــة
بودي التجارية �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقم  ، 1050265وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/9/26م  ،وللم�صفــي وح ــده ح ــق متثيـ ــل ال�شركــة ف ــي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـ ـيــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صفـ ــي فــي كافـ ــة ا ألم ــور الت ــي تتعل ــق
ب�أعمال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
اخلوير  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  3888 :ر.ب 112 :
هاتف رقم  24796217 - 24787640 :فاك�س رقم 24703387 :
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
-244-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1273

مكتب عمر الها�شمي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع املنارة امل�ضيئة  -تو�صية
يعلـن مكتب عمـر الها�شمي للمحاماة واال�ست�شـ ــارات القانوني ــة �أنـ ــه يق ــوم بت�صفـيــة �شرك ــة
م�شاريع املنارة امل�ضيئة  -تو�صية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم ، 1834142
وفقـ ــا التفـ ــاق ال�شركـ ــاء امل ـ ـ�ؤرخ ٢٠١٨/1/8م  ،وللم�صفـ ــي وحده حق متثيـ ــل ال�شركـ ــة ف ـ ــي
الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال
ال�شركـة على العنوان الآتـي :
الغربة ال�شمالية  -واليـة بو�شر � -سكة رقم  - 246 :مربع رقم 39 :
جممع رقم  - 238 :بناية رقم  - 1/19/1 :الطابق الرابع � -شقة رقم  :ب 42
هاتـف رقــم  24493121 :فاك�س رقم 24493120 :
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 مهند العامري  -حمامون وم�ست�شارون فـي القانون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلدمات الطبية �ش.م.ع.م
يعلـن مكتب مهند العامري  -حمامون وم�ست�شارون فـي القانون � -أنه يق ــوم بت�صفـيــة �شركة
اخلدمات الطبية �ش.م.ع.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم ، 1480774
وفقـ ــا التفـ ــاق ال�شركـ ــاء امل ـ ـ�ؤرخ ٢٠١٨/3/27م  ،وللم�صفـ ــي وحده حق متثيـ ــل ال�شركـ ــة ف ـ ــي
الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال
ال�شركـة على العنوان الآتـي :
الغربة ال�شمالية � -سكة رقم  - 3815 :فيال رقم � 1100 :أ
�ص.ب  1733 :ر.ب 130 :
هاتـف رقــم  24497762 - 24497669 :فاك�س رقم 24498871 :
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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مكتب �شاه للتدقيق  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أتالنتك للتجارة �ش.م.م
يعلـن مكتب �شاه للتدقيق  -حما�سبون قانونيون � -أنه يق ــوم بت�صفـية �شركة �أتالنتك للتجارة
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرقـم  ، 1254764وللم�صفـ ــي وحده حق
متثيـ ــل ال�شركـ ــة ف ـ ــي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
�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
عبداللـه بن �أحمد بن �سامل الكثريي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع مو�سم الرخاء التجارية �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �أحمد بن �سامل الكثريي �أنه يقـوم بت�صفـي ــة �شركـة م�شاريع مو�سم الرخاء
التجاريــة �ش.م.م  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقـ ــم  ، 1066648وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/10/28م  ،وللم�صفـ ــي وح ــده حـق متثيــل ال�شركة ف ــي الت�صفـي ــة �أمــام
الغ ـيــر  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم 95934633 :
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 �سامل بن �سليمان ال�صبحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سليمان بن �سامل ال�صبحي وولده للتجارة  -تو�صية
يعلـن �سليمان بن �سامل بن �سليمان ال�صبحي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �سليمان بن �سامل
ال�صبحي وولده للتجــارة  -تو�صي ــة  ,وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمانـة ال�سجـ ــل الـتجاري بالرق ــم
 ، 1508342وللم�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  893 :ر.ب 123 :
هاتـف رقــم 99320573 :
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 �سعيد بن علي احلجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االحتاد الف�ضي �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن �سعيد بن علي احلجري أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة االحتاد الف�ضي �ش.م.م ,
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1043485وللم�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  1842 :ر.ب 114 :
هاتـف رقــم 98003375 :
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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يعقوب بن �سعيد الريامي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال وادي م�ستل للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلــن يعقـوب بـن �سعيــد الريامــي �أنـه يقـوم بت�صفـيــة �شرك ــة جب ــال وادي م�ستـل للتجــارة
واملقاوالت �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم  ، 1113490وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/2/27م  ،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 نخل  -حمافـظــة جنوب الباطنة
هاتـف رقــم 99517128 :
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 رذاذ لبنان املتحدة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلــن يعقـوب بـن �سعيــد الريامــي أ�نـه يقـوم بت�صفـيــة �شرك ــة رذاذ لبنان املتحدة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم  ، 1107433وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/2/12م  ،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 نخل  -حمافـظــة جنوب الباطنة
هاتـف رقــم 99517128 :
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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في�صل بن مرت�ضى بن ح�سن اللواتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الب�ساط الأحمر �ش.م.م
يعلـن في�صــل بــن مرت�ضــى بــن ح�ســن اللواتـي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة الب�ســاط الأحمـر
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1035375وللم�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  826 :ر.ب 112 :
هاتـف رقــم 97889251 :
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 �سليمان احل�ضرمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نقرات للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سعيد بن �سليمان احل�ضرمي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة نقرات للتجارة  -ت�ضامنية ,
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1062813وفقا 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  434 :ر.ب 611 :
هاتـف رقــم 96056080 :
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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برديب كي�شاين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التوت الأزرق لل�سفر وال�سياحة �ش.م.م
يعلـن برديب كي�شاين أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة التوت الأزرق لل�سفر وال�سياحة �ش.م.م ,
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1315378وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠١٨/10/31م  ،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
�ص.ب  1521 :ر.ب 121 :
هاتـف رقــم  24536103 :فاك�س رقم 24537059 :
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 �سامل بن عي�سى احلرا�صي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلهود الدولية �ش.م.م
يعل ــن حمــد بن �سالــم بن عي�ســى احلرا�ص ــي �أنـه يقـوم بت�صفـيـة �شرك ــة اجله ــود الدوليـ ــة
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1136428وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠١٨/3/7م  ،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 :
غال  -واليـة بو�شر  -حمافـظــة م�سقط
�ص.ب  1829 :ر.ب 112 :
هاتـف رقــم 99352848 :
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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في�صل بن علي بن �أحمد بن �سليمان
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عيادة النور�س البيطرية �ش.م.م
يعلـن في�صل بن علي بن �أحمد بن �سليمان أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة عيادة النور�س
البيطرية �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1099521وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/10/16م  ،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 :
حمافـظــة م�سقط
�ص.ب  299 :ر.ب 118 :
هاتـف رقــم 97771114 :
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
حممد بن يحيى بن حمد العمريي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روابي ال�شاخمات �ش.م.م
يعلـن حممد بن يحيى بن حمد العمريي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة روابي ال�شاخمات
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1809032وللم�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 :
�ص.ب  714 :ر.ب 131 :
هاتـف رقــم 95188125 :
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 عبداللـه ال�صقري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الت�أكيد لل�سالمة �ش.م.م
يعلـن �صالح بن عبداللـه ال�صقري أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة الت�أكيد لل�سالمة �ش.م.م ,
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1213170وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠١٨/3/28م  ،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 :
اخلوير  -حمافـظــة م�سقط
هاتـف رقــم 99375493 :
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
مبارك بن حمد بن �سلطان العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قلعة العوامر للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن مبارك بن حمد بن �سلطان العامري �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة قلعة العوامر للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 5074223وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠١٨/11/26م  ،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
ا آلتـي :
هاتـف رقــم 92666686 :
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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عبداللـه بن ح�سني بن عبدالـله جمال
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�صول للتطوير �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن ح�سني بن عبدالـله جمال �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �أ�صول للتطوير
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1229864وللم�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 :
�ص.ب  684 :ر.ب 112 :
هاتـف رقــم 96222202 :
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 عبداللـه بن ها�شل ال�شيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيوان �ش.م.م
يعلـن بدر بن عبداللـه بن ها�شل ال�شيدي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �سيوان �ش.م.م  ,وامل�سجلـة
لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1007897وللم�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 م�سقط
�ص.ب  399 :ر.ب 111 :
هاتـف رقــم 99353356 :
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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طاهر بن ح�سن بن خدابخ�ش البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ثالثي الأبعاد املتحدة �ش.م.م
يعلـن طاهر بن ح�سن بن خدابخ�ش البلو�شي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة ثالثي الأبعاد
املتحدة �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1278821وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/11/27م  ،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 :
�ص.ب  419 :ر.ب 100 :
هاتـف رقــم 95303557 :
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
ربيع بن �سيف بن حممد ال�سيابي\
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شباب للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن ربيع بن �سيف بن حممد ال�سيابي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة ال�شباب للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1497804وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠١٨/1/13م  ،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 :
حمافـظــة الداخلية
هاتـف رقــم 99741974 :
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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حممد بن �سعيد بن حميد احلجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سماء اجلاح�س للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن حممد بن �سعيد بن حميد احلجري أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �سماء اجلاح�س للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1029990وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/4/4م  ،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 :
واليـة بدية  -حمافـظــة �شمال ال�شرقية
�ص.ب  400 :ر.ب 421 :
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
را�شد بن علي بن �سعيد احلجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمد احلوية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن را�شد بن علي بن �سعيد احلجري �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة جمد احلوية للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1126005وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/2/14م  ،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 :
�ص.ب  689 :ر.ب 421 :
هاتـف رقــم 99091726 :
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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�سامر بن �سليمان بن نا�صر العزري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ساحل الأزورد للتجارة �ش.م.م
يعلـن �سامر بن �سليمان بن نا�صر العزري أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �ساحل الأزورد للتجارة
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1109917وللم�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 :
هاتـف رقــم 99219260 :
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 احل�ضرمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التالل للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن �سليمان احل�ضرمي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة التالل للتجارة واملقاوالت -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1050125وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠١٨/4/5م  ،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  772 :ر.ب 117 :
هاتـف رقــم 95271654 :
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 خمي�س بن حممد الكويلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإثراء املتحدة �ش.م.م
يعلـن نا�صر بن خمي�س بن حممد الكويلي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة الإثراء املتحدة
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1064808وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠١٨/2/26م  ،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
هاتـف رقــم 92815655 :
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
عمر بن ماجد بن �أحمد الغرير
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال دار�سيت العالية �ش.م.م
يعلـن عمر بن ماجد بن �أحمد الغرير �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة جبال دار�سيت العالية
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1238241وللم�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 :
هاتـف رقــم 00971506282585 :
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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منري بن �صالح بن مبارك الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزدجايل والبلو�شي و�شركاهم للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن منري بن �صالح بن مبارك الزدجايل أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة الزدجايل والبلو�شي
و�شركاهم للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم ، 4076273
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 :
�ص.ب  3093 :ر.ب 112 :
هاتـف رقــم 92800898 :
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 �صقر �صور للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن منري بن �صالح بن مبارك الزدجايل �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �صقر �صور للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرقـم  ، 1509349وللم�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  3093 :ر.ب 112 :
هاتـف رقــم 92800898 :
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
-258-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1273

عبداللـه بن �أحمد بن �سامل الكثريي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مو�سم الرخاء العربية �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �أحمد بن �سامل الكثريي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة مو�سم الرخاء العربية
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1066571وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠١٨/10/28م  ،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
ا آلتـي :
واليـة �صاللة -حمافـظــة ظفار
هاتـف رقــم 95934633 :
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
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مو�سم الرخاء املتحدة �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �أحمد بن �سامل الكثريي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شركــة مو�سم الرخاء املتحدة
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1066605وفقا التفــاق ال�شركـ ــاء
املـ ـ�ؤرخ ٢٠١٨/10/28م  ،وللم�صفـي وح ــده حق متثيل ال�شركـة ف ــي الت�صفـية �أمام الغـري ,
وعلى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
ا آلتـي :
واليـة �صاللة -حمافـظــة ظفار
هاتـف رقــم 95934633 :
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 مو�سم الرخاء الوطنية �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �أحمد بن �سامل الكثريي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شركــة مو�سم الرخاء الوطنية
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1066602وفقا التفــاق ال�شركـ ــاء
املـ ـ�ؤرخ ٢٠١٨/10/28م  ،وللم�صفـي وح ــده حق متثيل ال�شركـة ف ــي الت�صفـية �أمام الغـري ,
وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
ا آلتـي :
واليـة �صاللة -حمافـظــة ظفار
هاتـف رقــم 95934633 :
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 املرام للنقل �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �أحمد بن �سامل الكثريي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة املرام للنقل �ش.م.م ,
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1117603وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠١٨/10/28م  ،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 :
واليـة �صاللة -حمافـظــة ظفار
هاتـف رقــم 95934633 :
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 اجلزيرة للخدمات الزراعية والبيطرية �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �أحمد بن �سامل الكثريي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شركــة اجلزيــرة للخدمــات
الزراعية والبيطرية �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم ، 2138646
وفقا التفــاق ال�شركـ ــاء املـ ـ�ؤرخ ٢٠١٨/11/11م  ،وللم�صفـي وح ــده حق متثيل ال�شركـة ف ــي
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 95934633 :
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 خليفة بن �سامل ال�شعيلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع النجد الوطنية �ش.م.م
يعلـن �إبراهيــم بن خليفــة بن �سامل ال�شعيلي �أن ــه يق ــوم بت�صفـي ــة �شرك ــة م�شاريع النجد
الوطنية �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1679660وللم�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 ال�شمالية  -واليـة بو�شر  -حمافـظــة م�سقط
�ص.ب  408 :ر.ب 130 :
هاتـف رقــم 92833499 :
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 خمي�س بن حممد الكويلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار فن�س �ش.م.م
يعلـن نا�صر بن خمي�س بن حممد الكويلي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �أنوار فن�س �ش.م.م ,
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سج ــل الـتجـاري بالرقـم  ، 1185645وفق ــا التفاق ال�شركاء امل ـ�ؤرخ
٢٠١٨/2/5م  ،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 ا آلتـي :
روي  -واليـة مطرح  -حمافـظــة م�سقط
هاتـف رقــم 92815655 :
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
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج فن�س �ش.م.م
يعلـن نا�صر بن خمي�س بن حممد الكويلي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �أبراج فن�س �ش.م.م ,
وامل�سجل ــة لـدى �أمانـة ال�سج ــل الـتجـاري بالرقـم  ، 1235306وفق ــا التفاق ال�شركاء امل ـ�ؤرخ
٢٠١٨/3/28م  ،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 :
والية قريات  -حمافـظــة م�سقط
هاتـف رقــم 92815655 :
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
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلطوط امللونة �ش.م.م
يعلـن نا�صر بن خمي�س بن حممد الكويلي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة اخلطوط امللونة
�ش.م.م  ,وامل�سجل ــة لـدى �أمانـة ال�سج ــل الـتجـاري بالرقـم  ، 1064807وفق ــا التفاق ال�شركاء
امل ـ�ؤرخ ٢٠١٨/9/24م  ،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 :
احلمرية  -والية مطرح  -حمافـظــة م�سقط
هاتـف رقــم 92815655 :
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 علي بن �أ�سلم ال�شحري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كزوع ال�شاملة للتجارة  -تو�صية
يعلـن �أحمد بن علي بن �أ�سلم ال�شحري أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة كزوع ال�شاملة للتجارة -
تو�صية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1104889وللم�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 99897700 :
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 م�سلم بن الكمام الرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جند اجلزيرة للتجارة �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن م�سلم بن الكمام الرا�شدي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة جند اجلزيرة للتجارة
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 2148544وللم�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 :
حمافـظــة الربميي
هاتـف رقــم 99494563 :
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
زاهر بن �سلطان بن حممد ال�شكيلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة غزالن قرن العلم للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن زاهر بن �سلطان بن حممد ال�شكيلي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة غزالن قرن العلم
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 5105340وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/3/14م  ،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 :
حمافـظــة الداخلية
�ص.ب  303 :ر.ب 612 :
هاتـف رقــم 99335875 :
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
-264-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1273

�سالم بن م�سعد بن �سرور اليعربي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء اليعربي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن �سالم بن م�سعد بن �سرور اليعربي �أنه يقوم بت�صفـية �شركــة �أبنــاء اليعربــي للتجــارة
واملقـ ــاوالت  -تو�صيـ ــة  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقم  ، 1597337وفقــا
التفــاق ال�شركــاء امل ـ�ؤرخ 2018/11/5م  ،وللم�صفي وح ــده حـق متثيــل ال�شركة ف ــي الت�صفـي ــة
�أمــام الغ ـيــر  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
املعبيلة ال�شمالية  -والية ال�سيب  -محافظة م�سقط
�ص.ب  637 :ر.ب 111 :
هاتف رقم 99759096 :
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
حزام بن زيدان بن جري القحطاين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلري العاملية �ش.م.م
يعلـن حزام بن زيدان بن جري القحطاين �أنه يقوم بت�صفـية �شركة اجلري العاملية �ش.م.م ,
وامل�سجلة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرق ــم  ، 1092357وللم�صفي وح ــده حـق متثيــل
ال�شرك ــة ف ــي الت�صفـي ــة �أمــام الغ ـيــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور
التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  138 :ر.ب 115 :
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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حمد بن �سامل بن عي�سى احلرا�صي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القوة الفوالذية �ش.م.م
يعلن حمد بن �سامل بن عي�سى احلرا�صي �أنه يقوم بت�صفـية �شركة القوة الفوالذية �ش.م.م ,
وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم  ، 1144932وفقــا التفــاق ال�شرك ــاء املـ ـ ـ�ؤرخ
2018/3/7م  ،وللم�صفي وح ــده حـق متثيــل ال�شركة ف ــي الت�صفـي ــة �أمــام الغ ـيــر  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
غال  -والية بو�شر  -محافظــة م�سقــط
�ص.ب  1829 :ر.ب 112 :
هاتف رقم 99352848 :
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 تيجان للطاقة واخلدمات النفطية �ش.م.م
يعلن حمد بن �سامل بن عي�سى احلرا�صي �أنه يقوم بت�صفية �شركة تيجان للطاقة واخلدمات
النفطية �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم  ، 1108183وفقــا التفــاق
ال�شرك ــاء املـ ـ ـ�ؤرخ 2018/3/7م  ،وللم�صفي وح ــده حـق متثيــل ال�شركة ف ــي الت�صفـي ــة �أمــام
الغ ـيــر  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
غال  -والية بو�شر  -محافظــة م�سقــط
�ص.ب  1829 :ر.ب 112 :
هاتف رقم 99352848 :
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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كا�سـب جمعانني بـن فـرج م�ستهيـل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كا�سب و�شركاه  -ت�ضامنية
يعلن كا�سب جمعانني بن فرج م�ستهيل �أنه يقوم بت�صفـية �شركة كا�سب و�شركاه  -ت�ضامنية ,
وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم  ، 1218280وفقــا التف ــاق ال�شركـ ــاء املـ ـ ـ�ؤرخ
2018/2/26م  ،وللم�صفي وح ــده حـق متثيــل ال�شركة ف ــي الت�صفـي ــة �أمــام الغ ـيــر  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
اخلوير ال�شمالية  -محافظة م�سقط
هاتف رقم 97738383 :
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 عبداللـه بن �سليم الها�شمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحمد عبداللـه الها�شمي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن عبداللـه بن �سليم الها�شمي �أنه يقوم بت�صفـية �شركة �أحمد عبداللـه الها�شمي
للتجـ ــارة  -ت�ضامنيـ ــة  ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سج ـ ــل الـتجـ ــاري بالرق ــم ، 1237763
وللم�صفي وح ــده حـق متثيــل ال�شركة ف ــي الت�صفـي ــة �أمــام الغ ـيــر  ,وعل ــى اجلميع مراجعة
امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
املعبيلة  -والية ال�سيب  -محافظة م�سقط
هاتف رقم 99111981 :
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 حمود بن �سعيد اجلرداين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء اجلرداين للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن حمود بن �سعيد اجلرداين �أنه يقوم بت�صفـية �شركة �أبناء اجلرداين للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتجـاري بالرقـم  ، 1418254وف ــقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/9/8م  ،وللم�صفي وح ــده حـق متثيــل ال�شركة ف ــي الت�صفـي ــة
�أمــام الغ ـيــر  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
العتكية  -والية العامرات  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم 92510337 :
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
عبدالرزاق بن جمعة بن عي�سى الرئي�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مغامرات ال�صحراء �ش.م.م
يعلن عبدالرزاق بن جمعة بن عي�سى الرئي�سي �أنه يقوم بت�صفـية �شركة مغامرات ال�صحراء
�ش.م.م  ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتجـاري بالرقـم  ، 1589032وف ــقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/1/30م  ،وللم�صفي وح ــده حـق متثيــل ال�شركة ف ــي الت�صفـي ــة أ�مــام الغ ـيــر ,
وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركـة على العنوان
الآتـي :
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم 99277000 :
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 محمد بن علي العلوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العلوي العاملية �ش.م.م
يعلن خالد بن محــمد بن علــي العلوي �أنه يقوم بت�صفـية �شركة العل ــوي العامليــة �ش.م.م ,
وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتجـاري بالرقـم  ، 1004178وف ــقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2018/2/28م  ،وللم�صفي وح ــده حـق متثيــل ال�شركة ف ــي الت�صفـي ــة �أمــام الغ ـيــر  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
مدينة ال�سلطان قابو�س  -والية بو�شر  -محافظة م�سقط
هاتف رقم 99373338 :
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
عبيد بن عبداللـه بن حمد الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ل�ؤل�ؤة ال�شامخية للتجارة  -تو�صية
يعلن عبيد بــن عبداللــه بــن حمــد الوهيبــي �أنه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة ل�ؤلـ ـ�ؤة ال�شامخي ــة
للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجل ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1071712وف ــقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/11/28م  ،وللم�صفي وح ــده حـق متثيــل ال�شركة ف ــي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغ ـيــر  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركـة على
العنوان الآتـي :
ر�أ�س حلف  -والية م�صرية  -محافظة جنوب ال�شرقية
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
-269-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1273

محمد بن حمد بن �سامل احلرا�صي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البناء املمتاز للمقاوالت �ش.م.م
يعلن محمد بن حمد بن �سامل احلرا�صي �أنه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة البناء املمتاز للمقاوالت
�ش.م.م  ,وامل�سجل ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم  ، 1552368وللم�صفي وح ــده حـق
متثيــل ال�شركة ف ــي الت�صفـي ــة �أمــام الغ ـيــر  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة
الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
غال  -والية بو�شر  -محافظة م�سقط
�ص.ب  1829 :ر.ب 112 :
هاتف رقم 99352848 :
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
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فن الطباعة �ش.م.م
يعلن محمد بن حمد بن �سامل احلرا�صي �أنه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة فن الطباعة �ش.م.م ,
وامل�سجل ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم  ، 1366904وللم�صفي وح ــده حـق متثيــل
ال�شركة ف ــي الت�صفـي ــة �أمــام الغ ـيــر  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي
تتعلق ب�أعمال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
غال  -والية بو�شر  -محافظة م�سقط
�ص.ب  1829 :ر.ب 112 :
هاتف رقم 99352848 :
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
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بدر بن عبداللـه بن ها�شل ال�شيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبداللـه بن ها�شل بن حميد ال�شيدي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن بدر بن عبداللـه بن ها�شل ال�شيدي �أنه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة عبداللـه بن ها�شل بن
حمي ــد ال�شي ــدي و�شريك ــه للتجــارة  -ت�ضامنيــة  ,وامل�سجل ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرق ــم  ، 3222284وللم�صفي وح ــده حـق متثيــل ال�شركة ف ــي الت�صفـي ــة �أمــام الغ ـيــر ,
وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركـة على العنوان
ا آلتـي :
محافظة م�سقط
�ص.ب  399 :ر.ب 111 :
هاتف رقم 99353356 :
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
محمد بن �سعيد بن را�شد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرتاحم للم�شاريع  -تو�صية
يعلن محمد بن �سعيد بن را�شد البلو�شي �أنه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة الرتاحم للم�شاريع -
تو�صيــة  ,وامل�سجل ــة لـدى �أمان ــة ال�سجل الـتج ــاري بالرق ــم  ، 1090391وللم�صفي وح ــده
حـق متثيــل ال�شركة ف ــي الت�صفـي ــة �أمــام الغ ـيــر  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة
الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
هاتف رقم 99230923 :
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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�سامي بن �سليمان بن نا�صر احل�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�سجى املتحدة  -ت�ضامنية
يعلن �سامي بن �سليمان بن نا�صر احل�سني �أنه يقـوم بت�صفـية �شركـة م�شاريع ال�سجى املتحدة -
ت�ضامني ــة  ,وامل�سجل ـ ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرق ــم  ، 1066863وفقـ ــا الت ــفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/4/10م  ،وللم�صفي وح ــده حـق متثيــل ال�شركة ف ــي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغ ـيــر  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم 99319779 :
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
را�شد بن علي بن م�صبح البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة را�شد بن علي بن م�صبح البادي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن را�شد بن علي بن م�صبح البادي �أنه يقـوم بت�صفـية �شركـة را�شد بن علي بن م�صبح
البادي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرق ــم
 ، 3144402وللم�صفي وح ــده حـق متثيــل ال�شركة ف ــي الت�صفـية �أمام الغ ـيــر  ,وعلى اجلميع
مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم 95425000 :
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 حممد بن �سامل الزعابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سامل ومن�صور �أبناء حممد بن �سامل الزعابي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن حممد بن �سامل الزعابي �أنه يقـوم بت�صفـية �شركـة �سال ــم ومن�ص ــور �أبناء
حممد بن �سامل الزعابي للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتج ــاري
بالرق ــم  ، 3073173وللم�صفي وح ــده حـق متثيــل ال�شركة ف ــي الت�صفـية �أمام الغ ـيــر  ,وعلى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
هاتف رقم 92996060 :
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
�سعود بن خمي�س بن �سعيد ال�سناين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل احلزم للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �سعود بن خمي�س بن �سعيد ال�سناين �أنه يقـوم بت�صفـية �شركـة تالل احلزم للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م  ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرق ــم  ، 1085471وللم�صفي
وح ــده حـق متثيــل ال�شركة ف ــي الت�صفـية �أمام الغ ـيــر  ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي
كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
هاتف رقم 97020030 :
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 عبداللـه بن �أحمد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علي بن عبداللـه البلو�شي وولده للتجارة  -تو�صية
يعلن علي بن عبداللـه بن �أحمد البلو�شي �أنه يقـوم بت�صفـية �شركـة علي بن عبداللـه البلو�شي
وولده للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرق ــم ، 3097234
وللم�صفي وح ــده حـق متثيــل ال�شركة ف ــي الت�صفـي ــة �أمــام الغ ـيــر  ,وعل ــى اجلميع مراجعة
امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم 99264494 :
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
من�صور بن علي بن نا�صر ال�ساعدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أمالك جعالن للعقارات  -ت�ضامنية
يعلن من�صــور بن عل ــي بن نا�صــر ال�ساعـ ــدي �أنه يقـ ــوم بت�صفـيـة �شركـ ــة �أم ــالك جعـ ــالن
للعقارات  -ت�ضامنية  ,وامل�سجل ــة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ، 1218572وللم�صفي
وح ــده حـق متثيــل ال�شركة ف ــي الت�صفـي ــة �أمــام الغ ـيــر  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي
فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية جعالن بني بو علي  -حمافظة جنوب ال�شرقية
هاتف رقم 99568090 :
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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جا�سم بن حممد بن خمي�س ال�شكيلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أمواج ال�سويق للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن جا�ســم بــن حمم ــد ب ــن خمي ــ�س ال�شكيلــي �أنه يقـوم بت�صفـية �شركـة أ�م ــواج ال�سويــق
للتجــارة واملقــاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجل ــة لدى �أمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقم ، 3170659
وللم�صفي وح ــده حـق متثيــل ال�شركة ف ــي الت�صفـي ــة �أمــام الغ ـيــر  ,وعل ــى اجلميع مراجعة
امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  8 :ر.ب 315 :
هاتف رقم 99316566 :
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
را�شد بن خمي�س بن را�شد املخيني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحفاد العفية للتجارة  -تو�صية
يعلن را�شد بن خمي�س بن را�شد املخيني �أنه يقـوم بت�صفـية �شركـة �أحفاد العفية للتجارة -
تو�صية  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقم  ، 1051776وللم�صفــي وح ــده
حـق متثيــل ال�شركة ف ــي الت�صفـي ــة �أمــام الغ ـيــر  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة
الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
حمافظة جنوب ال�شرقية
هاتف رقم 92666630 :
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
-275-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1273

هالل بن �سامل بن جمعة البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة هالل وخالد �أبناء �سامل بن جمعة البلو�شي  -ت�ضامنية
يعلن هالل بن �سامل بن جمعة البلو�شي �أنه يقـوم بت�صفـية �شركـة هالل وخالد �أبناء �سامل بن
جمعة البلو�شي  -ت�ضامنية  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم ، 1038133
وللم�صفــي وح ــده حـق متثيــل ال�شركة ف ــي الت�صفـي ــة �أمــام الغ ـيــر  ,وعل ــى اجلميع مراجعة
امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية جعالن بني بو علي  -حمافظة جنوب ال�شرقية
�ص.ب  331 :ر.ب 415 :
هاتف رقم 99448373 :
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
يون�س بن عبداللـه بن �سامل ال�سناين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ابن الناوري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن يون�س بن عبداللـه بن �سامل ال�سناين �أنه يقـوم بت�صفـية �شركـة ابن الناوري و�شريكه
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1028885وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/11/26م  ،وللم�صفــي وح ــده حـق متثيــل ال�شركة ف ــي الت�صفـي ــة �أمــام
الغ ـيــر  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
هاتف رقم 95236998 :
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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عبا�س بن طالب بن حبيب �آل داود
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العجمي خلدمات النفط والغاز �ش.م.م
يعلن عبا�س بن طالب بن حبيب �آل داود �أنه يقـوم بت�صفـية �شركـة العجمي خلدمات النفط
والغ ــاز �ش.م.م  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقم  ، 1216496وللم�صفــي
وح ــده حـق متثيــل ال�شركة ف ــي الت�صفـي ــة �أمــام الغ ـيــر  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي
فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  669 :ر.ب 117 :
هاتف رقم 98244843 :
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
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سالم العاملية للتنمية الوطنية �ش.م.م
يعلن عبا�س بن طالب بن حبيب �آل داود �أنه يقـوم بت�صفـية �شركـة ال�سالم العامليــة للتنميــة
الوطنية �ش.م.م  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقم  ، 1222704وللم�صفــي
وح ــده حـق متثيــل ال�شركة ف ــي الت�صفـي ــة أ�مــام الغ ـيــر  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي
فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  669 :ر.ب 117 :
هاتف رقم 98244843 :
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 االحتاد اللوج�ستية لل�شحن �ش.م.م
يعلن عبا�س بن طالــب بــن حبيــب �آل داود �أنه يقـوم بت�صفـية �شركـة االحت ــاد اللوج�ستي ــة
لل�شح ــن �ش.م.م  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ، 1218826وللم�صفــي
وح ــده حـق متثيــل ال�شركة ف ــي الت�صفـي ــة �أمــام الغ ـيــر  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي
فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  669 :ر.ب 117 :
هاتف رقم 98244843 :
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
مالك بن حممد بن عبدالرب اليافعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مايو للتجارة
يعلن مالك بـن حممــد بـن عبدالرب اليافعــي �أنه يقـوم بت�صفـية �شركـة مايـ ــو للتجـ ــارة ,
وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ، 2019108وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2018/12/9م  ،وللم�صفـ ــي وح ــده حـق متثيــل ال�شركة ف ــي الت�صفـي ــة �أمــام الغ ـيــر  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب  12 :ر.ب 211 :
هاتف رقم 99494625 :
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 خمي�س بن حممد الكويلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل فن�س �ش.م.م
يعلن نا�صر بن خمي�س بن حممد الكويلي �أنه يقـوم بت�صفـية �شركـة تالل فن�س �ش.م.م ,
وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ، 1162051وفقا التفـاق ال�شركــاء امل ـ�ؤرخ
2018/2/12م  ،وللم�صفـ ــي وح ــده حـق متثيــل ال�شركة ف ــي الت�صفـي ــة �أمــام الغ ـيــر  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
احلمرية  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم 92815655 :
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 فحل م�سقط الدولية �ش.م.م
يعلن نا�صر بن خمي�س بن حممد الكويلي �أنه يقـوم بت�صفـية �شركـة فحل م�سقط الدولية
�ش.م.م  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ، 1226888وفقا التفـاق ال�شركــاء
امل ـ�ؤرخ 2018/2/26م  ،وللم�صفـ ــي وح ــده حـق متثيــل ال�شركة ف ــي الت�صفـي ــة أ�مــام الغ ـيــر ,
وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركـة على العنوان
ا آلتـي :
املعبيلة اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم 92815655 :
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 ه�ضاب فن�س �ش.م.م
يعلن نا�صر بن خمي�س بن حممد الكويلي �أنه يقـوم بت�صفـية �شركـة ه�ضــاب فنــ�س �ش.م.م ,
وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ، 1215329وفقا التفـاق ال�شركــاء امل ـ�ؤرخ
2018/2/5م  ،وللم�صفـ ــي وح ــده حـق متثيــل ال�شركة ف ــي الت�صفـي ــة �أمــام الغ ـيــر  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
الوادي الكبري  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم 92815655 :
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 غيوم فن�س �ش.م.م
يعلن نا�صر بن خمي�س بن حممد الكويلي �أنه يقـوم بت�صفـي ــة �شركـة غ ــيوم فنــ�س �ش.م.م ,
وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ، 1217352وفقا التفـاق ال�شركــاء امل ـ�ؤرخ
2018/6/28م  ،وللم�صفـ ــي وح ــده حـق متثيــل ال�شركة ف ــي الت�صفـي ــة أ�مــام الغ ـيــر  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم 92815655 :
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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حفيظ بن عقيل بن �إبراهيم �آل �إبراهيم
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الروابط القوية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حفيظ بن عقيل بن �إبراهيم �آل �إبراهيم �أنه يقـوم بت�صفـي ــة �شركـة الروابط القوية
للتجـ ـ ــارة  -ت�ضامنيـ ــة  ,وامل�سجلـ ــة لــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجـ ــاري بالرقـ ــم ، 2123088
وفق ــا التفـ ــاق ال�شركــاء امل ـ�ؤرخ 2018/11/25م  ،وللم�صفـ ــي وحـ ــده حـق متثي ــل ال�شرك ــة
ف ــي الت�صفـي ــة �أمــام الغ ـيــر  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق
ب�أعمال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب  174 :ر.ب 211 :
هاتف رقم 96158888 :
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 حميد بن را�شد الزيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مدى الأهلية للم�شاريع التجارية  -تو�صية
يعلن حممد بن حميد بن را�شد الزيدي �أنه يقـوم بت�صفـي ــة �شركـة مدى الأهلية للم�شاريع
التجارية  -تو�صية  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقـ ــم  ، 1073012وللم�صفـ ــي
وح ــده حـق متثيــل ال�شركة ف ــي الت�صفـي ــة �أمــام الغ ـيــر  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي
فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
حمافظة الربميي
هاتف رقم 96116550 :
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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منري بن �صالح بن مبارك الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صباح الأ�صيل للتجارة �ش.م.م
يعلن منري بن �صالح بن مبارك الزدجايل �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شرك ــة �صباح الأ�صيل للتجارة
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرق ــم  ، 1766554وللم�صفـي وحــده
حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  3093 :ر.ب 112 :
هاتف رقم 92800898 :
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
عبدالرحمن بن ت�شار �شمبيه بن زبر�ست البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قي�س احلو�سني للتجارة �ش.م.م
يعلن عبدالرحمن بن ت�شار �شمبيه بن زبر�ست البلو�شي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شرك ــة قي�س
احلو�سني للتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرق ــم ، 1758411
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/10/29م  ،وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي
الت�صفـيــة أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق
ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  67 :ر.ب 326 :
هاتف رقم 95486242 :
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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حمد بن �سامل بن عي�سى احلرا�صي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تيجان العاملية للتجارة واخلدمات �ش.م.م
يعلن حمد بن �سامل بن عي�سى احلرا�صي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شرك ــة تيجان العاملية للتجارة
واخلدمات �ش.م.م  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرق ــم  ، 1108189وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/7م  ،وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة
أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان الآتـي :
غال  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  1829 :ر.ب 112 :
هاتف رقم 99352848 :
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 تيجان للآي�س كرمي واملرطبات �ش.م.م
يعلن حمد بن �سامل بن عي�سى احلرا�صي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شرك ــة تيجان للآي�س كرمي
واملرطبات �ش.م.م  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرق ــم  ، 1262750وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/6م  ،وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة
أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان الآتـي :
غال  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  1829 :ر.ب 112 :
هاتف رقم 99352848 :
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 البرتوكيماويات ال�صناعية �ش.م.م
يعلن حمد بن �سامل بن عي�سى احلرا�صي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شرك ــة البرتوكيماويات
ال�صناعية �ش.م.م  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرق ــم  ، 1007860وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/7م  ،وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة
أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان الآتـي :
غال  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  1829 :ر.ب 112 :
هاتف رقم 99352848 :
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
في�صل بن مرت�ضى بن ح�سن اللواتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فاينتيك �سين�شوري �ش.م.م
يعلــن في�صل بن مرت�ضى بن ح�سن اللواتي أ�ن ــه يق ــوم بت�صفـي ــة �شرك ــة فاينتيك �سين�شوري
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرق ــم  ، 1030571وللم�صفـي وحــده
حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  826 :ر.ب 112 :
هاتف رقم 97889251 :
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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�صالح بن عبداللـه ال�صقري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خدمات �سامل و�صالح التجارية  -ت�ضامنية
يعلــن �صالح بن عبداللـه ال�صقري أ�ن ــه يق ــوم بت�صفـية �شرك ــة خدمات �سامل و�صالح التجارية -
ت�ضامنيــة  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرق ــم  ، 1481169وفقــا التـ ــفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/28م  ،وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام
الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان الآتـي :
روي  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم 99375493 :
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 الثواين احلديثة �ش.م.م
يعلــن �صالح بن عبداللـه ال�صقري أ�ن ــه يق ــوم بت�صفـيــة �شرك ــة الثواين احلديث ــة �ش.م.م ,
وامل�سجلــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرق ــم  ، 1047482وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2018/3/28م  ،وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري  ,وعل ــى
اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
روي  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم 99375493 :
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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عبا�س بن طالب بن حبيب �آل داود
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سالم العاملية للتنمية الوطنية �ش.م.م
يعلــن عبا�س بن طالب بن حبيب �آل داود أ�ن ــه يق ــوم بت�صفـية �شرك ــة ال�سالم العاملية للتنمية
الوطنية �ش.م.م  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرق ــم  ، 1222704وللم�صفـي
وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي
كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
هاتف رقم 98244843 :
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
مر�شد بن عبداللـه بن حوا�ش احلجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شملة الذهبية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلــن مر�شد بن عبداللـه بن حوا�ش احلجري أ�ن ــه يق ــوم بت�صفـية �شرك ــة ال�شملة الذهبية
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرق ــم ، 1025626
وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة
امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  2793 :ر.ب 111 :
هاتف رقم 99777706 :
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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هالل بن علي بن الأ�سود النعماين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امربيال ديفن�س �سريف�سز ليمتد و�شركائها �ش.م.م
يعلــن هالل بن علي بن الأ�سود النعماين �أن ــه يق ــوم بت�صفـية �شرك ــة امربيال ديفن�س
�سريف�سز ليمتد و�شركائها �ش.م.م  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرق ــم ، 1049891
وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة
امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
هاتف رقم 99216339 :
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 �سليم بن بخيت خوار\
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطعم ال�سفينة ال�سياحي  -تو�صية
يعلــن �سعيد بن �سليم بن بخيت خوار �أن ــه يق ــوم بت�صفـية �شرك ــة مطعم ال�سفينة ال�سياحي -
تو�صية  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرق ــم  ، 1559125وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/3/7م  ،وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـري ,
وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
الآتـي :
والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  500 :ر.ب 112 :
هاتف رقم 92320000 :
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 ح�سني بن عبداللـه جمال
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سوق اال�ستثمار الدويل �ش.م.م
يعلــن عبداللـه بن ح�سني بن عبداللـه جمال �أن ــه يق ــوم بت�صفـية �شرك ــة �سوق اال�ستثمار
الدويل �ش.م.م  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرق ــم  ، 1022139وللم�صفـي
وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي
كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  684 :ر.ب 112 :
هاتف رقم 96222202 :
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 �سعيد بن را�شد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الكور الوطنية  -تو�صية
يعلــن حممد بن �سعيد بن را�شد البلو�شي �أن ــه يق ــوم بت�صفـية �شرك ــة م�شاريع الكور الوطنية -
تو�صية  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرق ــم  ، 1267264وللم�صفـي وحــده
حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
هاتف رقم 99230923 :
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 علي بن حممد ال�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الن�سائم اخل�ضراء للتجارة  -تو�صية
يعلــن حممد بن علي بن حممد ال�سعيدي �أن ــه يق ــوم بت�صفـية �شرك ــة الن�سائم اخل�ضراء
للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرق ــم  ، 1248702وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/26م  ،وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام
الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان الآتـي :
اخل�ضراء  -والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  456 :ر.ب 315 :
هاتف رقم 99570063 :
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 �سامل بن عي�سى احلرا�صي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تيجان للتموين �ش.م.م
يعلن حمد بن �سامل بن عي�سى احلرا�صي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شرك ــة تيجان للتموين �ش.م.م ,
وامل�سجلــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرق ــم  ، 1146012وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2018/3/7م  ،وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري  ,وعل ــى
اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
غال  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  1829 :ر.ب 112 :
هاتف رقم 99352848 :
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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فدا �أحمد بن مريان بن �شار �شمبيه
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو فرا�س احلديثة للتجارة  -تو�صية
يعلن فدا �أحمد بن مريان بن �شار �شمبيه �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شرك ــة �أبو فرا�س احلديثة
للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرق ــم  ، 1067959وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/27م  ،وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة
أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان الآتـي :
روي  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  3875 :ر.ب 112 :
هاتف رقم 99370847 :
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 خلفان بن عبيد احلب�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط حلبان للتجارة �ش.م.م
يعلن عامر بن خلفان بن عبيد احلب�سي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شرك ــة خط حلبان للتجارة �ش.م.م ,
وامل�سجلــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرق ــم  ، 1159279وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2018/2/21م  ،وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري  ,وعل ــى
اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
حمافظة م�سقط
هاتف رقم 98008095 :
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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�سيف بن حمد بن علي اخلنب�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�ساتني الأمل للتجارة �ش.م.م
يعلن �سيف بن حمد بن علي اخلنب�شي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شرك ــة ب�ساتني الأمل للتجارة
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرق ــم  ، 1003665وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/9/26م  ،وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـري ,
وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
الآتـي :
احليل ال�شمالية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  1371 :ر.ب 132 :
هاتف رقم 99470246 :
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
علي بن خلفان بن مفتاح ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الزعفران املتحدة �ش.م.م
يعلن علي بن خلفان بن مفتاح ال�سيابي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شرك ــة م�شاريع الزعفران
املتحدة �ش.م.م  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرق ــم  ، 1027272وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/11/28م  ،وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام
الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان الآتـي :
�ص.ب  848 :ر.ب 114 :
هاتف رقم 95652588 :
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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�شاذان بن �سعيد بن نا�صر الكندي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أبناء �سعيد نا�صر الكندي �ش.م.م
يعلن �شاذان بن �سعيد بن نا�صر الكندي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شرك ــة م�شاريع �أبناء �سعيد نا�صر
الكندي �ش.م.م  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرق ــم  ، 1258421وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/10/24م  ،وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام
الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان الآتـي :
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  68 :ر.ب 101 :
هاتف رقم 92112221 :
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
�صالح بن حمود بن حممد الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيت القنا�ص للتجارة �ش.م.م
يعلن �صالح بن حمود بن حممد الوهيبي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شرك ــة بيت القنا�ص للتجارة
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرق ــم  ، 1599836وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/11/25م  ،وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري ,
وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
الآتـي :
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  1449 :ر.ب 112 :
هاتف رقم 99384024 :
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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جا�سم بن ثابت بن خمي�س العوي�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج ال�شرقية الع�صرية �ش.م.م
يعلن جا�سم بن ثابت بن خمي�س العوي�سي أ�نــه يقــوم بت�صفـي ــة �شرك ــة �أبــراج ال�شرقيــة
الع�صرية �ش.م.م  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرق ــم  ، 1172012وللم�صفـي
وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي
كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
حمافظة جنوب ال�شرقية
�ص.ب  3568 :ر.ب 112 :
هاتف رقم 99441698 :
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
في�صل بن حممد بن ناجم العلوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ركن العا�صمة العاملية �ش.م.م
يعلن في�صل بن حممد بن ناجم العلوي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شرك ــة ركن العا�صمة العاملية
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرق ــم  ، 1302470وللم�صفـي وحــده
حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
هاتف رقم 92656506 :
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 حمد بن حمود اخلرو�صي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النهل للتجارة �ش.م.م
يعلن خالد بن حمد بن حمود اخلرو�صي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شرك ــة النهل للتجارة �ش.م.م ,
وامل�سجلــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرق ــم  ، 1509020وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2018/9/10م  ،وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري  ,وعل ــى
اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم 92869999 :
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 �سعيد بن نا�صر ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سامل بن �سعيد بن نا�صر ال�سعدي وولده للتجارة  -تو�صية
يعلن �سامل بن �سعيد بن نا�صر ال�سعدي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شرك ــة �سامل بن �سعيد بن نا�صر
ال�سعدي وولده للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجلة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم ، 3309410
وفقــا التفــاق ال�شركــاء امل�ؤرخ 2018/6/27م  ،وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي
الت�صفـيــة �أمــام الغـيـر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صفـي فـي كافـ ــة الأمــور التــي تتعلــق
ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  18 :ر.ب 313 :
هاتف رقم 99466949 :
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
-294-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1273

�أحمد بن حميد بن خلفان ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روابي املن�صورة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �أحمــد بن حميــد بن خلفــان ال�سيابي �أن ــه يقـوم بت�صفـي ــة �شرك ــة روابي املن�صــورة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم ، 1322389
وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـيـر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة
امل�صفـي فـي كافـ ــة الأمــور التــي تتعلــق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية بركاء  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  123 :ر.ب 455 :
هاتف رقم 92606047 :
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
عبا�س بن طالب بن حبيب �آل داود
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الو�سطى للتجارة �ش.م.م
يعلــن عبــا�س بــن طالـب بن حبيــب �آل داود �أن ــه يق ــوم بت�صفـيــة �شرك ــة الو�سط ــى للتجــارة
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرقـ ــم  ، 1236376وللم�صفــي وحــده
حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
هاتف رقم 98244843 :
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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عطا اللـه بن حممد بن الطه
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع بدية الوطنية �ش.م.م
يعلــن عطا اللـه بن حممد بن الطه �أن ــه يق ــوم بت�صفـيــة �شرك ــة م�شاريع بدية الوطنية
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرقـ ــم  ، 1699962وللم�صفــي وحــده
حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  565 :ر.ب 112 :
هاتف رقم 99445004 :
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
هالل بن علي بن �سامل اخلنب�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الهند�سة الذهبية للإعمار �ش.م.م
يعلــن هالل بن علي بن �سامل اخلنب�شي أ�ن ــه يق ــوم بت�صفـيــة �شرك ــة الهند�سة الذهبية
للإعمار �ش.م.م  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرقـ ــم  ، 1215803وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/12/7م  ،وللم�صفــي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة
أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان الآتـي :
والية الر�ستاق  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  63 :ر.ب 318 :
هاتف رقم 91133009 :
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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�أيوب بن خمي�س بن مراد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأمري االحتادية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن �أيوب بن خمي�س بن مراد البلو�شي أ�ن ــه يق ــوم بت�صفـيــة �شرك ــة الأمري االحتادية
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم  ، 1233776وللم�صفــي
وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي
كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية امل�صنعة  -حمافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم 92150779 :
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 را�شد بن حمد الرا�سبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد بن را�شد بن حمد الرا�سبي و�أوالده للتجارة  -تو�صية
يعلن حممد بن را�شد بن حمد الرا�سبي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شرك ــة حممد بن را�شد بن حمد
الرا�سبــي و�أوالده للتجــارة  -تو�صي ــة  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرق ــم
 ، 1051459وللم�صفـي وحده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع
مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
هاتف رقم 99373464 :
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 ح�سني بن عبداللـه جمال
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة توريدات الأ�سفلت �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن ح�سني بن عبداللـه جمال �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شرك ــة توريدات الأ�سفلت
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرق ــم  ، 1263818وللم�صفـي وحده
حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  684 :ر.ب  112 :روي
هاتف رقم 96222202 :
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
�سامية بنت ثويني بن �سويد املخينية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة غ�صن البان للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن �سامية بنت ثويني بن �سويد املخينية �أنها تقـوم بت�صفـيـة �شرك ــة غ�صن البان للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1077166وللم�صفـية وحدها
حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـية فـي كاف ــة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية �صور  -حمافظة جنوب ال�شرقية
هاتف رقم 96282982 :
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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بدر بن ر�شيد ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ديوان الزهور للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن بدر بن ر�شيد ال�سيابي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شرك ــة ديوان الزهور للتجارة  -ت�ضامنية ,
وامل�سجلــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرق ــم  ، 1180512وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2018/11/14م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام 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  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم 95661692 :
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
�سيف بن �سلطان بن حممد احلب�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قبة الن�صر �ش.م.م
يعلن �سيف بن �سلطان بن حممد احلب�سي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شرك ــة قبة الن�صر �ش.م.م ,
وامل�سجلــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرق ــم  ، 1052950وللم�صفـي وحده حق متثيــل
ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي
تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
هاتف رقم 99441999 :
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 خلفان بن �سعيد ال�سوطي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سامل وزكريا للتجارة �ش.م.م
يعلن �سامل بن خلفان بن �سعيد ال�سوطي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شرك ــة �سامل وزكريا للتجارة
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرق ــم  ، 1717979وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/1/21م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري ,
وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
ا آلتـي :
والية ال�سيب  -محافظة م�سقط
هاتف رقم 99431453 :
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
طالب بن �سامل بن حميد البحري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو يو�سف البحري للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن طالب بن �سامل بن حميد البحري �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شرك ــة �أبو يو�سف البحري
للتجـارة  -ت�ضامنيــة  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرق ــم  ، 1056233وفقــا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/11م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة
أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
والية عربي  -محافظة الظاهرة
�ص.ب  124 :ر.ب 511 :
هاتف رقم 99807766 :
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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�إبراهيم بن محمد بن �سامل البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مزون اخلريف للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �إبراهيم بن محمد بن �سامل البلو�شي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركة مزون اخلريف للتجــارة -
ت�ضامنـية  ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرق ــم  ، 1152074وللم�صفـي وحده
حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  147 :ر.ب 512 :
هاتف رقم 93232330 :
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
محمد بن حميد بن را�شد الزيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة النمط اجلديد للمقاوالت الكهربائية وال�صيانة  -تو�صية
يعلن محمد بن حميد بن را�شد الزيدي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركة النمط اجلديد للمقاوالت
الكهربائية وال�صيانة  -تو�صية  ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرق ــم ، 1106539
وللم�صفـي وحده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة
امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
محافظة الربميي
هاتف رقم 96116550 :
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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عبداللـه بن عو�ض بن �سعيد املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خطاط ال�شرق  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن عو�ض بن �سعيد املقبايل �أنــه يق ــوم بت�صفـيـة �شركة خطــاط ال�شــرق -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرق ــم  ، 1622250وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/12/12م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري ,
وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
ا آلتـي :
والية عربي  -محافظة الظاهرة
�ص.ب  415 :ر.ب 511 :
هاتف رقم 99356137 :
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
محمد بن علي بن محاد العمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بر اجلنوب للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن محمد بن علي بن محاد العمري أ�نــه يقــوم بت�صفـيـة �شرك ــة بــر اجلنــوب للتجــارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرق ــم  ، 1294147وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/12/2م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري ,
وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
ا آلتـي :
والية �صاللة  -محافظة ظفار
هاتف رقم 95676177 :
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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محمد بن عبداحل�سني بن باقر اللواتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط لل�صناعات الغذائية �ش.م.م
يعلن محمد بن عبداحل�سني بن باقر اللواتي �أنــه يقــوم بت�صفـيـة �شركة م�سقط لل�صناعات
الغذائية �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرق ــم  ، 1354523وللم�صفـي
وحده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي
كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  39 :ر.ب 100 :
هاتف رقم 95532282 :
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
�صالح بن عبداللـه بن محمد الفوري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روابي الدوحة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �صــالح بن عبداللـه بن محمد الفــوري �أنــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركــة روابــي الدوحــة
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرق ــم  ، 1619411وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/9/20م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة
أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
والية مطرح  -محافظة م�سقط
هاتف رقم 97007980 :
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 خمي�س بن محمد الكويلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكويلي للتجارة املتميزة �ش.م.م
يعلن نا�صر بن خمي�س بن محمد الكويلــي �أنــه يقــوم بت�صفـيـة �شركة الكويلــي للتج ــارة
املتميزة �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرق ــم  ، 1229365وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/12م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة أ�مــام
الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
والية �صحم  -محافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم 92815655 :
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 تراث املعبيلة �ش.م.م
يعلن نا�صر بن خمي�س بن محمد الكويلــي �أنــه يقــوم بت�صفـيـة �شركة تراث املعبيلة �ش.م.م ,
وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرق ــم  ، 1203726وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2018/4/24م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري  ,وعل ــى
اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
القرم  -محافظة م�سقط
هاتف رقم 92815655 :
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 ركن فن�س �ش.م.م
يعلن نا�صر بن خمي�س بن محمد الكويلــي أ�نــه يق ــوم بت�صفـيـة �شركـة ركـن فنـ�س �ش.م.م ,
وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرق ــم  ، 1194894وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2018/2/12م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري  ,وعل ــى
اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
العتكية  -والية العامرات  -محافظة م�سقط
هاتف رقم 92815655 :
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 الأيام املا�سية �ش.م.م
يعلن نا�صر بن خمي�س بن محمد الكويلــي �أنــه يقــوم بت�صفـيـة �شركة الأيام املا�سية �ش.م.م ,
وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرق ــم  ، 1089946وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2018/2/5م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري  ,وعل ــى
اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
روي  -والية مطرح  -محافظة م�سقط
هاتف رقم 92815655 :
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 محمد بن علي العلوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأجيال ال�صاعدة الوطنية �ش.م.م
يعل ــن �أحمـد بــن محمــد بــن علــي العل ــوي أ�نــه يقــوم بت�صفـيـة �شركــة الأجيــال ال�صاعـ ــدة
الوطنية �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرق ــم  ، 1215704وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/28م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام
الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
مدينة ال�سلطان قابو�س  -والية بو�شر  -محافظة م�سقط
�ص.ب  1000 :ر.ب 121 :
هاتف رقم 95110007 :
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 محمد بن حمد الكندي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلط احلر املتحد �ش.م.م
يعل ــن �أحمد بن محمد بن حمد الكندي أ�نــه يقــوم بت�صفـيـة �شركــة اخلط احلر املتحد
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرق ــم  ، 1036482وللم�صفـي وحده حق
متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  850 :ر.ب 115 :
هاتف رقم 95421111 :
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 محمد بن عبدالقادر احلبوب
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سابكو للمقاوالت �ش.م.م
يعل ــن يو�سف بن محمد بن عبدالقادر احلبوب �أنــه يقــوم بت�صفـيـة �شركــة �سابكو للمقاوالت
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرق ــم  ، 1228161وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/7/29م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري ,
وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
ا آلتـي :
الوطية  -محافظة م�سقط
�ص.ب  3779 :ر.ب 112 :
هاتف رقم  95500919 - 24660150 :فاك�س رقم 24660135 :
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 خمي�س بن �شنون البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مدينة امل�ستقبل الهند�سية �ش.م.م
يعل ــن �أحمد بن خمي�س بن �شنــون البلو�شي �أنــه يقــوم بت�صفـيـة �شركــة مدينــة امل�ستقبــل
الهند�سية �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرق ــم  ، 1054504وللم�صفـي
وحده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي
كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
هاتف رقم 99645162 :
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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جمال بن �سامل بن �سعيد عطريون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ما�س الدولية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعل ــن جمال بن �سامل بن �سعيد عطريون أ�نــه يقــوم بت�صفـيـة �شركــة ما�س الدولية للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرق ــم  ، 2192918وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/9/17م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام
الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
هاتف رقم 99495984 :
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 �سامل بن �سعيد العلوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وادي العنرب للتجارة  -ت�ضامنية
يعل ــن �سعيد بن �سامل بن �سعيد العلوي �أنــه يقــوم بت�صفـيـة �شركــة وادي العنرب للتجارة -
ت�ضامنيــة  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجـاري بالرق ــم  ، 4078527وللم�صفـي وحده
حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
محافظة الربميي
هاتف رقم 95611949 :
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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محمد بن حميد بن را�شد الزيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهول الظفرة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعل ــن محمد بن حميد بن را�شد الزيــدي �أنــه يق ــوم بت�صفـيـة �شركــة �سه ــول الظفــرة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرق ــم ، 8072892
وللم�صفـي وحده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة
امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
محافظة الربميي
هاتف رقم 96116550 :
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
�سليمة بنت علي بن �سليم النعمانية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتفعات قرنة للتجارة  -تو�صية
تعل ــن �سليمة بنت علي بــن �سليم النعمانية �أنــها تقــوم بت�صفـيـة �شركــة مرتف ــعات قرنـ ــة
للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرق ــم  ، 6085130وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/8م  ،وللم�صفـية وحدها حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام
الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـية فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
والية بدية  -محافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 92310624 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية 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�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــية
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مكتب بيت املحا�سبة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أطفال اخلليج �ش.م.م
يعلن مكتب بيت املحا�سبة لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ــه امل�صف ــي ل�شرك ــة �أطف ــال اخلليـ ــج
�ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ــم  ، 1222520عـ ــن انته ــاء �أعمــال
الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منتجع م�سقط البحري �ش.م.م
يعلن مكتب بيت املحا�سبة لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ــه امل�صف ــي ل�شرك ـ ــة منتج ــع م�سق ــط
البحري �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجـاري بالرقـم  ، 1159755عـ ــن انته ــاء
�أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون
ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كال�سيك للأثاث �ش.م.م
يعلن مكتب بيت املحا�سبة لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ــه امل�صف ــي ل�شرك ــة كال�سيك للأثاث
�ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ــم  ، 1047982عـ ــن انته ــاء �أعمــال
الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كال�سيك لال�ست�شارات الهند�سية �ش.م.م
يعلن مكتب بيت املحا�سبة لتدقيق احل�سابات ب�صفـته امل�صفـي ل�شركة كال�سيك لال�ست�شارات
الهند�سية �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ــم  ، 1160779عـ ــن
انته ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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مكتب البو�سعيدي ومن�صور جمال و�شركا�ؤهم  -حمامون وم�ست�شارون فـي القانون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ينكت للتطوير ال�سياحي �ش.م.م
يعلــن مكتب البو�سعيدي ومن�صور جمال و�شركا�ؤهم  -حمامون وم�ست�شارون فـي القانون -
ب�صفـته امل�صفي ل�شركة ينكت للتطوير ال�سياحي �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمان ــة ال�سج ــل
الـتجـ ــاري بالرقــم  ، 1776002عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة
وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
تقي بن باقر بن �سليمان اللواتي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ح�سني وتقي للتجارة �ش.م.م
يعلــن تقـي بن باق ــر بن �سليمـ ــان اللوات ــي ب�صفـت ــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة ح�سيــن وتقـي للتجــارة
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجـاري بالرقـم  ، 1038540عـ ــن انته ــاء �أعمـ ــال
الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النوادر للتجارة �ش.م.م
يعلــن تقي بن باقر بن �سليمان اللواتي ب�صفـته امل�صف ــي ل�شركــة النوادر للتجارة �ش.م.م ,
وامل�سجلــة لــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجاري بالرقـم  ، 1535005عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة
وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية
رقم . 74/4
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ايلكو الوطنية للخدمات وال�صيانة �ش.م.م
يعلــن تقي بن باقر بن �سليمان اللواتي ب�صفـته امل�صف ــي ل�شركــة ايلكو الوطنية للخدمات
وال�صيانة �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجاري بالرقـم  ، 1096394عـ ــن 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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هالل بن نا�صر بن حمد احلارثي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الربجميات احلديثة �ش.م.م
يعلــن هالل بن نا�صر بن حمد احلارثي ب�صفـته امل�صف ــي ل�شرك ـ ــة الربجمي ــات احلديث ــة
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانـ ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ، 1753940عـ ــن انتهـ ــاء �أعمــال
الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
غ�صن بن حممد بن زاهر العربي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�صادر التقنية املتطورة �ش.م.م
يعلــن غ�صن بن حممد بن زاهر العربي ب�صفـته امل�صف ــي ل�شركــة م�صادر التقنية املتطورة
�ش.م.م  ،وامل�سجلــة لــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجاري بالرقـم  ، 1143546عـ ــن انته ــاء �أعمــال
الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطليعة خلدمات التدريب والإدارة �ش.م.م
يعلــن غ�صن بن حممد بن زاه ــر العب ــري ب�صفـته امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الطليعــة خلدمـ ــات
التدريب والإدارة �ش.م.م  ،وامل�سجلــة لــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجاري بالرقـم ، 1093914
عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ساري للتجارة �ش.م.م
يعلــن غ�صن بن حممد بن زاهر العربي ب�صفـته امل�صف ــي ل�شركــة �ساري للتجارة �ش.م.م ،
وامل�سجلــة لــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجاري بالرقـم  ، 1799347عـ ــن 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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�سامل بن حممد بن نا�صر ال�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرو�ض البا�سم للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن �سامل بن حممد بن نا�صر ال�سعيدي ب�صفـته امل�صف ــي ل�شركـ ـ ــة الرو�ض البا�سم
للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلــة لــدى �أمان ــة ال�سج ـ ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1029527عـ ــن
انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
م�سلم بن �سامل بن م�سلم الفليتي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املت�صدر ال�شاملة �ش.م.م
يعلــن م�سلم بن �سامل بن م�سلم الفليتي ب�صفـته امل�صف ــي ل�شركــة املت�صدر ال�شاملة �ش.م.م ،
وامل�سجلــة لــدى �أمان ــة ال�سج ـ ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1196278عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة
وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية
رقم . 74/4
امل�صفــي
منري بن عبدال�شهيد بن ح�سن اللواتي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلطوط الأمامية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلــن منري بن عبدال�شهيد بن ح�سن اللواتي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شرك ــة اخلطوط الأمامية
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م  ،وامل�سجلــة لــدى �أمان ــة ال�سج ـ ــل الـتجــاري بالرق ــم ، 1103846
عـ ــن 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 جمعة بن ذياب العامري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شم�س م�سقط الالمعة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلــن �سامل بن جمعة بن ذياب العامري ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شرك ــة �شم�س م�سقط الالمعة
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م  ،وامل�سجلــة لــدى �أمان ــة ال�سج ـ ــل الـتجــاري بالرقم ، 1144091
عـ ــن انته ــاء �أعمـ ـ ــال الت�صفيــة وزوال الكي ــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ()27
مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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�أحمد بن خليفة بن خلفان العامري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ه�ضبة املعبيلة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن �أحمد بن خليفة بن خلفان العامري ب�صفـته امل�صفي ل�شركة ه�ضبة املعبيلة للتجارة -
ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ـ ــة لــدى �أمان ــة ال�سجـ ـ ـ ــل الـتجــاري بالرق ـ ـ ــم  ، 1118965عـ ــن انته ـ ـ ــاء
�أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون
ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�سعاد بنت جمعة بن مبارك احلب�سية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شم�س ال�صفاء �ش.م.م
تعلــن �سعاد بنت جمعة بن مبارك احلب�سية ب�صفـتها امل�صفية ل�شركة �شم�س ال�صفاء �ش.م.م ،
وامل�سجلـ ـ ـ ــة ل ـ ــدى �أمانـ ـ ـ ــة ال�سجـ ـ ـ ــل الـتج ـ ـ ــاري بالرقـ ـ ـ ــم  ، 1797115عـ ــن انتهـ ـ ــاء �أعم ـ ــال
الت�صفيــة وزوال الكيــان القانونــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــية
�شيخة بنت �سليمان بن �سعيد اليحيائية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شروق اخلطوة للتجارة  -ت�ضامنية
تعلــن �شيخــة بنت �سليم ــان بن �سعي ــد اليحيائية ب�صفـتها امل�صف ــية ل�شركـ ــة �شروق اخلط ــوة
للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجل ـ ــة ل ـ ــدى �أمانـ ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرق ـ ــم ، 1035938
عـ ــن انتهـ ـ ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيــان القانونــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ()27
مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــية
علي بن �سعيد بن حمد الها�شمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سعيد بن حمد بن علي الها�شمي وولده للتجارة  -ت�ضامنية
يعل ــن علـي بن �سعي ــد بن حمـد الها�شمــي ب�صفـتـه امل�صفــي ل�شرك ــة �سعيــد بــن حمــد بن علــي
الها�شمي وولده للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجـ ــاري بالرقــم
 ، 6020623عـ ــن 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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مبارك بن حمد الريامي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املنفذ العقارية �ش.م.م
يعلــن مبارك بن حمد الريامي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شرك ــة املنفذ العقارية �ش.م.م  ،وامل�سجلــة
لــدى �أمان ــة ال�سج ـ ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1039560عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال
الكيــان القانونــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم
. 74/4
امل�صفــي
�صبحي بن ح�سن بن عبدالعلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال م�سقط للتطوير العقاري �ش.م.م
يعلــن �صبحي بن ح�ســن بن عبدالعلي ب�صف ـتـه امل�صفــي ل�شرك ــة رمال م�سقــط للتطوي ــر
العقاري �ش.م.م  ،وامل�سجلــة لــدى �أمان ــة ال�سج ـ ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1089653عـ ــن انته ــاء
�أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيــان القانونــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون
ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
ماجد بن حممد بن عدي البطا�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �سواحل ال�شط للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن ماجد بن حممد بن عدي البطا�شي ب�صفـتـ ــه امل�صفي ل�شركة م�شاريع �سواحــل ال�شط
للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتجـاري بالرقـ ــم  ، 1103087عـ ــن
انته ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�سعيد بن �سامل بن �صالح الربيكي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سعيد بن �سامل بن �صالح الربيكي وولده للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن �سامل بن �صالح الربيكي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركة �سعيد بن �سامل بن �صالح
الربيك ــي وول ــده للتجـارة  -ت�ضامني ــة  ،وامل�سجلــة لــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم
 ، 3140857عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام
املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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حممد بن خمي�س بن را�شد الهندا�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روافد اجلزيرة املميزة للتجارة  -تو�صية
يعلن حممــد بن خميـ�س بـن را�شــد الهندا�سـ ــي ب�صفـتـ ــه امل�صف ــي ل�شركـ ـ ـ ــة رواف ـ ــد اجلزي ـ ــرة
املميزة للتجارة  -تو�صية  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم ، 1203685
عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ()27
مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
حميد بن حمدان بن علي الربيعي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ألوان اجلزيرة احلديثة �ش.م.م
يعلن حميد بن حمدان بن علي الربيعي ب�صفـتـ ــه امل�صف ــي ل�شرك ــة �ألوان اجلزيرة احلديثة
�ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1070847عـ ــن انته ــاء �أعمــال
الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
خمي�س بن را�شد بن علي املقبايل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة خمي�س بن را�شد بن علي املقبايل و�شركاءه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن خمي�س بن را�شد بن علي املقبايل ب�صفـتـ ــه امل�صف ــي ل�شرك ــة خمي�س بن را�شد بن علي
املقبايل و�شركاءه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمانة ال�سجـل الـتجـاري
بالرقـم  ، 1099221عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا
لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
عبداملجيد بن عبداللـه بن خمي�س املرزوقي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة خمي�س بن عبداللـه بن خمي�س املرزوقي و�شركاه للتجارة  -تو�صية
يعلن عبداملجيد بن عبداللـه بن خمي�س املرزوقي ب�صفـتـ ــه امل�صف ــي ل�شرك ــة خمي�س بن
عبداللـه بن خمي�س املرزوقي و�شركاه للتجارة  -تو�صية  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمانة ال�سجـل
الـتجـاري بالرقـم  ، 3174140عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي
لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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�صالح بن علي بن �صالح ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �صالح بن علي بن �صالح ال�شبلي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �صالح بن علي بن �صالح ال�شبلي ب�صفـتـ ــه امل�صف ــي ل�شرك ــة �صالح بن علي بن �صالح
ال�شبلي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم
 ، 3103080عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام
املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
يحيى بن حمد بن مرهون الناعبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ح�صن �صياء للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن يحيى بن حمد بن مرهون الناعبي ب�صفـتـ ــه امل�صف ــي ل�شرك ــة ح�صن �صياء للتجارة -
ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1564129عـ ــن انته ــاء �أعمــال
الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
مفتاح بن غريب بن العبد �آل عبدال�سالم
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة جمعة بن عبداللـه بن علي �آل عبدال�سالم و�شريكه  -ت�ضامنية
يعلن مفتاح بن غريب بن العبد �آل عبدال�سالم ب�صفـته امل�صفي ل�شركة جمعة بن عبداللـه بن
علي �آل عبدال�سالم و�شريكه  -ت�ضامنية  ،وامل�سجل ــة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـم
 ، 8048169عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام
املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�آ�سيا بنت �سامل بن مبارك العامرية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهور �آ�سيا للتجارة  -ت�ضامنية
تعلــن �آ�سيا بنت �سامل بن مبارك العامرية ب�صفـتها امل�صف ــية ل�شركـ ــة زهور �آ�سيا للتجارة -
ت�ضامنية  ،وامل�سجل ـ ــة ل ـ ــدى �أمانـ ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرق ـ ــم  ، 1099305عـ ــن انتهـ ـ ــاء
�أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيــان القانونــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون
ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــية
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حممد بن �سامل بن عبيد املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطاقة املتحدة للتجارة �ش.م.م
يعلن حممد بن �سامل بن عبيد املعمري ب�صفـتـ ــه امل�صف ــي ل�شرك ــة الطاقة املتحدة للتجارة
�ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمانة ال�سجـل الـتج ــاري بالرق ــم  ، 1050812عـ ــن انته ــاء �أعمــال
الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
حممد بن �سليمان بن �سامل املنذري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد املنذري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن �سليمان بن �سامل املنذري ب�صفـتـ ــه امل�صف ــي ل�شرك ــة حممد املنذري و�شريكه
للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمانة ال�سجـل الـتج ــاري بالرق ــم  ، 1490257عـ ــن
انته ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
خمي�س بن حميد بن خلفان الرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مكارم جنوب ال�شرقية للتجارة  -تو�صية
يعلـ ــن خمي ــ�س بن حمي ــد بن خلفـ ــان الرا�ش ــدي ب�صفـتـ ــه امل�صف ـ ــي ل�شرك ــة مك ــارم جنـ ــوب
ال�شرقية للتجارة  -تو�صية  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمانة ال�سجـل الـتج ــاري بالرق ــم ، 1170371
عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ()27
مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�سعيد بن علي بن �سلطان الها�شمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ينابيع الغبي الذهبية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن علي بن �سلطان الها�شمي ب�صفـتـ ــه امل�صف ــي ل�شرك ــة ينابيع الغبي الذهبية
للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ــم  ، 1099860عـ ــن
انته ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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�صالح بن حممد بن علي احلربي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو حممد احلربي للحديد اخلردة  -تو�صية
يعلــن �صالــح بن حمم ــد بن عل ــي احلربي ب�صفـتـ ــه امل�صف ــي ل�شرك ــة �أبـ ــو حممــد احلربـ ــي
للحديد اخلردة  -تو�صية  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ــم ، 1087421
عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ()27
مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�سامل بن حممد بن �سليم امل�شايخي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سامل حممد وعلي �سامل للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �سال ــم بن حممــد ب ــن �سليـ ــم امل�شايخـ ــي ب�صفـتـ ـ ــه امل�صف ــي ل�شركـ ـ ـ ــة �سالـ ـ ــم حممـ ـ ــد
وعلي �سامل للتجارة واملقـاوالت  -ت�ضامنيـ ــة  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سج ـ ــل الـتجـ ـ ـ ــاري
بالرق ــم  ، 1050166عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا
لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
خالد بن را�شد بن خمي�س الرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املزن الواعدة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن خالد بن را�شد بن خمي�س الرا�شدي ب�صفـتـ ــه امل�صف ــي ل�شرك ــة املزن الواعدة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ــم  ، 1019330عـ ــن
انته ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
عياد بن ن�صيب بن �سلوم احلرا�صي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الهطايل واحلرا�صي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عياد بن ن�صيب بن �سلوم احلرا�صي ب�صفـتـ ــه امل�صف ــي ل�شرك ــة الهطايل واحلرا�صي
للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقم  ، 1468839عـن انتهاء
�أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون
ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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�صالح بن خمي�س بن �سعيد ال�شعيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فلج كبدا للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �صالح بن خمي�س بن �سعيد ال�شعيبي ب�صفـتـ ــه امل�صف ــي ل�شرك ــة فلج كبدا للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ــم  ، 1090204عـ ــن
انته ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
عبداحلميد بن �صالح بن علي احلمادي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شمال امل�صنعة املتحدة للتجارة  -تو�صية
يعلن عبداحلميد بن �صالح بن علي احلمادي ب�صفـتـ ــه امل�صف ــي ل�شرك ــة �شمال امل�صنعة
املتحدة للتجارة  -تو�صية  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ــم ، 1254475
عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ()27
مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
نا�صر بن ثني بن زعيل القلهاتي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ح�صن �صور للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن نا�صر بن ثني بن زعيل القلهاتي ب�صفـته امل�صف ــي ل�شركـ ـ ــة ح�صن �صور للتجارة -
ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ــم  ، 4103173عـ ــن انته ــاء
�أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون
ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
علي بن خمي�س بن را�شد العلوي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أمواج �صور املتميزة للتجارة  -تو�صية
يعلن علي بن خمي�س بن را�شد العل ــوي ب�صفـت ـ ــه امل�صف ــي ل�شرك ـ ــة �أم ــواج �صور املتميزة
للتجارة  -تو�صية  ،وامل�سجلـ ــة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1103068عـ ــن انته ــاء
�أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون
ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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حمد بن �سامل بن علي امل�شايخي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حمد بن �سامل بن علي امل�شايخي وولده للتجارة  -تو�صية
يعلن حمد بن �سامل بن علي امل�شايخي ب�صفـت ــه امل�صفي ل�شركة حمــد بن �سالــم بن عل ــي
امل�شايخي وولده للتجارة  -تو�صية  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ــم
 ، 6051480عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام
املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
خمي�س بن م�سلم بن خمي�س الها�شمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة العوافـي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن خمــي�س بن م�سلــم بن خميــ�س الها�شمي ب�صفـت ــه امل�صف ــي ل�شرك ــة واح ــة العواف ــي
للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ــم  ، 1061751عـ ــن
انته ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�أ�صيلة بنت حميد بن حممد املرهوبية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزنبقة احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية
تعلــن �أ�صيلة بنت حميد بن حممد املرهوبية ب�صفـتها امل�صفية ل�شركة الزنبقة احلديثة
للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ـ ـ ــة ل ـ ــدى �أمانـ ـ ـ ــة ال�سجـ ـ ـ ــل الـتج ـ ـ ــاري بالرقـ ـ ـ ــم ، 1197250
عـ ــن انتهـ ـ ــاء �أعم ـ ــال الت�صفيــة وزوال الكيــان القانونــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ()27
مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــية
علياء بنت حمود بن هالل ال�صواعية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء جعالن للتجارة  -ت�ضامنية
تعلــن علياء بنت حمود بن هالل ال�صواعية ب�صفـتها امل�صفية ل�شركة �أ�ضواء جعالن للتجارة -
ت�ضامنية  ،وامل�سجل ـ ــة ل ـ ــدى �أمانـ ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرق ـ ــم  ، 4092791عـ ــن انتهـ ـ ــاء
�أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيــان القانونــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون
ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــية
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عادل بن �إ�سحاق بن عثمان البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عادل البلو�شي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن عادل بن �إ�سحاق بن عثمان البلو�شي ب�صفـت ــه امل�صف ــي ل�شرك ــة عادل البلو�شي و�شريكه
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـة لدى �أمان ــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ، 1763946
عـن انته ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ()27
مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار البطحاء الوطنية للتجارة  -تو�صية
يعلن عادل بن �إ�سحاق بن عثمان البلو�شي ب�صفـت ــه امل�صف ــي ل�شرك ــة �أنوار البطحاء الوطنية
للتجارة  -تو�صية  ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1187563عـ ــن انته ــاء
�أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون
ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
عبداحلميد بن �صالح بن علي احلمادي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنفال امل�صنعة املتحدة للتجارة  -تو�صية
يعلن عبداحلميد بن �صال ــح بن علــي احلمادي ب�صفـتـ ــه امل�صفـ ــي ل�شرك ـ ــة �أنف ــال امل�صنعة
املتحدة للتجارة  -تو�صية  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ــم ، 1254467
عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ()27
مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عدي الوطنية للتجارة  -تو�صية
يعلن عبداحلميــد بن �صالــح بن علــي احلمادي ب�صفـ ــته امل�صفي ل�شرك ــة عـ ــدي الوطني ــة
للتجارة  -تو�صية  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سج ـ ــل الـتج ــاري بالرق ــم  ، 1237966عـ ــن
انته ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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�سعيد بن مبارك بن �سعيد ال�سهي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سعيد ال�سهي وحممد البارحي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن مبارك بن �سعيد ال�سهي ب�صفـت ــه امل�صف ــي ل�شرك ــة �سعيد ال�سهي وحممد
البارحي للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة لدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجاري بالرق ــم ، 3175103
عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ()27
مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
حممد بن خاطر بن �سعيد ال�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سحايب اخلابورة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن خاطر بن �سعيد ال�سعيدي ب�صفـت ــه امل�صف ــي ل�شرك ــة �سحايب اخلابورة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم ، 1060470
عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ()27
مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
را�شد بن بريك بن �ساعد الكيومي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمطة البداية �ش.م.م
يعلن را�شد بن بريك بن �ساعد الكيومي ب�صفـت ــه امل�صف ــي ل�شرك ــة حمطة البداية �ش.م.م ،
وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 3077470عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة
وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية
رقم . 74/4
امل�صفــي
خالد بن خلفان بن عبداللـه احلمادي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرموز للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن خالد بن خلفان بن عبداللـه احلمـ ــادي ب�صفـتـ ــه امل�صف ــي ل�شرك ـ ــة الرمـ ــوز للتجـ ــارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1491199عـ ــن
انته ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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حمود بن �سامل بن علي القريني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رذاذ م�سقط للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن حمــود بن �سال ــم بن عل ــي القرين ــي ب�صفـت ــه امل�صفـ ــي ل�شرك ـ ــة رذاذ م�سق ــط للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية  ،وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجل الـتجــاري بالرقم  ، 1822063عـ ــن
انته ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�سعيد بن حميد بن الذيب العربي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال وجمة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن حميد بن الذيب العربي ب�صفـت ــه امل�صف ــي ل�شرك ــة جبال وجمة للتجارة -
ت�ضامنية  ،وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1612034عـ ــن انته ــاء �أعمــال
الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�أحمد بن عبداللـه بن حممد الهمامي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج عيني املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن عبداللـه بن حممد الهمامي ب�صفـت ــه امل�صف ـ ــي ل�شرك ــة �أبراج عيني املتحدة
للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلــة لــدى �أمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقــم  ، 1110556عن انته ــاء
�أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون
ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�أحمد بن علي بن نا�صر الدرعي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال كوثر للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن علي بن نا�صر الدرعي ب�صفـت ـ ــه امل�صف ـ ــي ل�شرك ــة جبــال كوثــر للتجارة -
ت�ضامني ــة  ،وامل�سجلــة ل ـ ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ـ ـ ــم  ، 1030368عـ ــن انته ـ ــاء
�أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون
ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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م�سعود بن علي بن م�سعود البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد بن هدوب بن حممد اليزيدي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن م�سعــود بن علــي بن م�سعــود البو�سعيدي ب�صفـت ــه امل�صف ـ ــي ل�شركة حممد بن هدوب بن
حممد اليزيدي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري
بالرقـ ــم  ، 6058620عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا
لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
نهال بنت غريب بن عائل احلرا�صية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سائم جما للتجارة  -ت�ضامنية
تعل ــن نه ــال بنـت غريـ ــب بن عائـ ـ ــل احلرا�صي ــة ب�صفـتها امل�صفي ــة ل�شرك ــة ن�سائم جم ــا
للتجـ ــارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ـ ـ ــة لــدى �أمانـة ال�سج ــل الـتجاري بالرقـم  ، 1052059عـ ــن
انتهـاء �أعم ـ ــال الت�صفيــة وزوال الكيــان القانونــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــية
حفيظة بنت مبارك بن خمي�س ال�شيدية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهور خور احلمام املميزة للتجارة  -ت�ضامنية
تعلــن حفيظة بنت مبارك بن خمي�س ال�شيدية ب�صفـتها امل�صفية ل�شركة زهور خور احلمام
املميزة للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجل ـ ــة ل ـ ــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم ، 1183829
عـ ــن انتهـ ـ ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيــان القانونــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ()27
مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــية
مكتب خالد الوهيبي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�ضنني للتجارة  -تو�صية
يعلن مكتب خالد الوهيبي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية ب�صفـت ــه امل�صف ـ ــي ل�شرك ــة
ال�ضنني للتجارة  -تو�صية  ،وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم ، 1056935
عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ()27
مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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املكتب الأهلي لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيت الأعمال �ش.م.م
يعلن املكتب الأهلــي لتدقيــق احل�سابــات ب�صفـت ـ ــه امل�صف ــي ل�شرك ـ ــة بيــت الأعم ــال �ش.م.م ،
وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1006289عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة
وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية
رقم . 74/4
امل�صفــي
ماجد بن حممد بن عبداللـه الندابي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال �سرور املتحدة  -ت�ضامنية
يعلن ماجد بن حممد بن عبداللـه الندابي ب�صفـت ــه امل�صفي ل�شرك ــة جبال �سرور املتحدة -
ت�ضامنية  ،وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1075653عـ ــن انته ــاء �أعمــال
الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
علي بن حمد بن عامر بن حمد ال�صوافـي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ املغدر للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن علي بن حمد بن عامر بن حمد ال�صوافـي ب�صفـت ــه امل�صف ــي ل�شرك ــة �شموخ املغدر
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم ، 1117184
عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ()27
مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
عبداللـه بن حممد بن �سامل الربيكي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�ساطع للمنتجات احلديدية  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن حممد بن �سامل الربيكي ب�صفـت ــه امل�صف ــي ل�شرك ــة ال�ساطع للمنتجات
احلديدية  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلــة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ، 1509594عـ ــن
انته ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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هالل بن م�سعود بن علي املنذري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املنذري املتحدة  -تو�صية
يعلن هالل بن م�سعود بن علي املنذري ب�صفـته امل�صفي ل�شركة املنذري املتحدة  -تو�صية ،
وامل�سجلـ ــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 8082480عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة
وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية
رقم . 74/4
امل�صفــي
يحيى بن علي بن �أحمد ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حم�ضة لال�ستثمار الزراعي  -ت�ضامنية
يعلن يحيى بن علي بن �أحمد ال�شبلي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة حم�ضة لال�ستثمار الزراعي -
ت�ضامنية  ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1104083عـ ــن انته ــاء �أعمــال
الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
نا�صر بن علي بن م�صبح النعيمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار �صعراء التجارية  -تو�صية
يعلن نا�صر بن علي بن م�صبح النعيمي ب�صفـت ــه امل�صفــي ل�شرك ـ ــة دار �صع ــراء التجاري ــة -
تو�صية  ،وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 8045577عـ ــن انته ــاء �أعمــال
الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
حامد بن عي�سى بن عمر الكثريي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التداول للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـ ــن حامد بن عي�سى بن عمر الكثريي ب�صفـتـ ــه امل�صف ــي ل�شرك ــة التداول للتجارة -
ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1007021عـ ــن انته ــاء �أعمــال
الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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�سعيد بن �أحمد بن �سعيد احل�ضري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة املركز العربي للدرا�سات االقت�صادية والإدارية
يعلـ ــن �سعيد بن �أحمد بن �سعيد احل�ضري ب�صفـتـ ــه امل�صف ــي ل�شرك ــة املركز العربي للدرا�سات
االقت�صادية والإدارية  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 2142627عـ ــن
انته ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املوفور للخدمات ال�سياحية
يعل ـ ــن �سعي ــد بن �أحم ــد بن �سعي ــد احل�ضــري ب�صفـتـ ــه امل�صف ــي ل�شرك ــة املوف ــور للخدمات
ال�سياحية  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 2139030عـ ــن انته ــاء �أعمــال
الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
حممود بن حممد بن جابر العربي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداللـه بن را�شد العربي و�شركاه  -ت�ضامنية
يعلـ ــن حممود بن حممد بن جابر العربي ب�صفـتـ ــه امل�صف ــي ل�شرك ــة عبداللـه بــن را�ش ــد
العربي و�شركاه  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم ، 7019211
عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ()27
مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
نا�صر بن عبداللـه بن �سامل ال�سديري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبل العامد للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـ ــن نا�صر بن عبداللــه بــن �سال ــم ال�سدي ــري ب�صفـتـ ــه امل�صف ــي ل�شرك ــة جـ ــبل العام ــد
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم ، 1065112
عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ()27
مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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حممد بن نا�صر بن عبداللـه ل�شكو
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سوادي احلديثة للدواجن �ش.م.م
يعلن حممد بن نا�صــر بن عبدالل ــه ل�شكــو ب�صفـتـ ــه امل�صف ــي ل�شرك ــة ال�سـ ــوادي احلديث ــة
للدواجن �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1665863عـ ــن انته ــاء
�أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون
ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�سرحان بن علي بن �أحمد ال�سرحاين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املقاوالت الكهربائية وامليكانيكية �ش.م.م
يعلن �سرحان بن علي بن �أحمد ال�سرحاين ب�صفـتـ ــه امل�صف ــي ل�شرك ــة املقاوالت الكهربائية
وامليكانيكية �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1443488عـ ــن
انته ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
عبدالعزيز بن حممد بن عبداللـه البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الألوان ال�ساطعة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن عبدالعزي ــز بن حمـ ــمد بن عبداللـ ــه البلو�ش ــي ب�صفـتـ ــه امل�صف ــي ل�شرك ــة الأل ــوان
ال�ساطعة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـ ــم
 ، 1075095عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام
املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
بخيت بن علي بن �سهيل تبوك
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املبا�شرة العربية �ش.م.م
يعلن بخي ــت بن عل ــي بن �سهيـ ــل تب ــوك ب�صفـتـ ــه امل�صف ــي ل�شرك ــة املبا�شرة العربية �ش.م.م ،
وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـ ــم  ، 1229787عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة
وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية
رقم . 74/4
امل�صفــي
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جمعة بن علي بن �سليمان الغيالين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنظمة � 2000ش.م.م
يعلن جمعة بن علي بن �سليمان الغيالين ب�صفـتـ ــه امل�صف ــي ل�شرك ــة �أنظمة � 2000ش.م.م ،
وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـ ــم  ، 1636430عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة
وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية
رقم . 74/4
امل�صفــي
�سليمان بن عبداللـه بن �سعيد الهنائي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سليمان بن عبداللـه بن �سعيد الهنائي و�أوالده للتجارة  -تو�صية
يعلن �سليمان بن عبداللـه بن �سعيد الهنائي ب�صفـتـه امل�صفي ل�شركة �سليمان بن عبداللـه بن
�سعي ــد الهنائ ــي و�أوالده للتجــارة  -تو�صيــة  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري
بالرقـ ــم  ، 8037205عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا
لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
بالل بن �سرور بن خربا�ش احلو�سني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بالل وخادم �أبناء �سرور للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن بالل بن �سرور بن خربا�ش احلو�سني ب�صفـتـه امل�صفي ل�شركة بالل وخادم �أبناء �سرور
للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ، 3032612عـ ــن
انته ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�إبراهيم بن �سعيد بن علي العلوي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شباب الغد التجارية  -ت�ضامنية
يعلن �إبراهيم بن �سعيد بن علي العلوي ب�صفـتـه امل�صفي ل�شركة �شبــاب الغــد التجارية -
ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ، 8079650عـ ــن انته ــاء
�أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون
ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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عبداللـه بن جمعة بن �سليمان ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املدار العربي �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن جمعة بن �سليمان ال�شبلي ب�صفـتـه امل�صفي ل�شركة امل ــدار العرب ــي �ش.م.م ،
وامل�سجلـ ـ ــة ل ـ ــدى �أمانـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ــاري بالرقم  ، 8059446عـن انتهـاء �أعمــال الت�صفي ـ ــة
وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية
رقم . 74/4
امل�صفــي
مكتب دار اخلربة لال�ست�شارات والتدقيق
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معهد العا�صمة �ش.م.م
يعلن مكتب دار اخلربة لال�ست�شارات والتدقــيق ب�صفـتـه امل�صفي ل�شرك ــة معه ــد العا�ص ــمة
�ش.م.م  ،وامل�سجلـ ـ ــة ل ـ ــدى �أمانـ ــة ال�سج ـ ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1228943عن انتهاء �أعم ـ ــال
الت�صفي ـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�سعيد بن ح�سن بن حماد ك�شوب
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عهد �صاللة الذهبي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سعيــد بن ح�ســن بن حماد ك�شوب ب�صفـتـه امل�صفي ل�شرك ــة عه ــد �صالل ــة الذهب ــي
للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ـ ــة ل ـ ــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1104750عن
انتهاء �أعم ـ ــال الت�صفي ـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
حامد بن عي�سى بن عمر الكثريي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حامد الكثريي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حامد بن عي�سى بن عمر الكثريي ب�صفـتـه امل�صفي ل�شرك ــة حامد الكثريي و�شريكه
للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ـ ــة ل ـ ــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 2102072عن
انتهاء �أعم ـ ــال الت�صفي ـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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�سعيد بن �أحمد بن �سعيد احل�ضري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفيدمي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن �سعي ــد بن �أحم ــد بن �سعيــد احل�ضري ب�صفـتـه امل�صفي ل�شرك ــة الفيدم ــي للت ــجارة
واملقـ ــاوالت  -تو�صي ــة  ،وامل�سجلــة لـدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 2169886عن
انتهاء �أعم ـ ــال الت�صفي ـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
علي بن �سعيد بن حممد ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�صنع �أ�صباغ �صحار �ش.م.م
يعلن علي بن �سعيد بن حممد ال�شبلي ب�صفـتـه امل�صفــي ل�شرك ــة م�صنع �أ�صب ــاغ �صحــار
�ش.م.م  ،وامل�سجل ـ ــة ل ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 3174859ع ــن انته ــاء �أعم ـ ــال
الت�صفي ـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
حممد بن نا�صر بن عبداللـه ل�شكو
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مغ�سلة بو�ش هاو�س  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن نا�صر بن عبداللـه ل�شكو ب�صفـتـه امل�صفي ل�شرك ــة مغ�س ــلة بــو�ش هــاو�س -
ت�ضامنيـ ــة  ،وامل�سجل ـ ــة لـدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1039032ع ــن انته ــاء
�أعم ـ ــال الت�صفي ـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون
ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�سامل بن حممد بن �سامل باعمر
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سامل بن حممد بن �سامل باعمر و�إخوانه للتجارة  -تو�صية
يعلن �سامل بن حممد بن �سامل باعمر ب�صفـتـه امل�صفي ل�شرك ــة �سامل بن حممد بن �سامل
باعمر و�إخوانه للتجارة  -تو�صية  ،وامل�سجلــة لـدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم
 ، 2076179ع ــن انته ــاء �أعم ـ ــال الت�صفي ـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام
املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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�سهيل بن �سعيد بن �سهيل غوا�ص
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سيم �شابوت للتجارة واملقاوالت
يعلن �سهيل بن �سعيد بن �سهيل غوا�ص ب�صفـتـه امل�صفــي ل�شرك ــة ن�سيــم �شابــوت للتج ــارة
واملق ــاوالت  ،وامل�سجلــة لـدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1019932ع ــن انته ــاء
�أعم ـ ــال الت�صفي ـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون
ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�شبيب بن علي بن �سلطان ال�شكيلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأيام للحلول الرقمية �ش.م.م
يعلن �شبيب بن علي بن �سلطان ال�شكيلي ب�صفـتـه امل�صفــي ل�شرك ــة الأيام للحلول الرقمية
�ش.م.م  ،وامل�سجلــة لـدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1162825ع ــن انته ــاء �أعم ـ ــال
الت�صفي ـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
بخيت بن علي بن �سهيل تبوك
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأبطال الدولية  -ت�ضامنية
يعلن بخيت بن علي بن �سهيل تبوك ب�صفـتـه امل�صفــي ل�شرك ــة الأبطال الدولية  -ت�ضامنية ،
وامل�سجلــة لـدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1187453ع ــن انته ــاء �أعم ـ ــال الت�صفي ـ ــة
وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية
رقم . 74/4
امل�صفــي
تفا�ؤل بنت يحيى بن فائل بيت عزيزة
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نداء وتفا�ؤل للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن تفا�ؤل بنت يحيــى بــن فائــل بيت عزيزة ب�صفـتـها امل�صفــية ل�شرك ــة ن ــداء وتف ــا�ؤل
للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلــة لـدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 2205246ع ــن
انته ــاء �أعم ـ ــال الت�صفي ـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــية
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عبدالرحمن بن م�صبح بن حميد الوح�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبدالرحمن بن م�صبح بن حميد الوح�شي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عبدالرحمن بن م�صبح بن حميد الوح�شي ب�صفـتـه امل�صفــي ل�شرك ــة عبدالرحمن بن
م�صبح بن حميد الوح�شي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلــة لـدى �أمانـ ــة ال�سجـل
الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 8048258ع ــن انته ــاء �أعم ـ ــال الت�صفي ـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي
لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
خالد بن خليفة بن مرهون الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ينابيع الظاهرة التجارية  -ت�ضامنية
يعلن خالد بن خليفــة بــن مره ــون الفار�س ــي ب�صفـتـه امل�صفــي ل�شرك ــة ينابيـ ــع الظاه ــرة
التجارية  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلــة لـدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 7049420ع ــن
انته ــاء �أعم ـ ــال الت�صفي ـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�سامل بن حمد بن حممد ال�سنيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سامل بن حمد ال�سنيدي وولده للتجارة  -تو�صية
يعلن �سامل بن حمد بن حممد ال�سنيدي ب�صفـتـه امل�صفــي ل�شرك ــة �سامل بن حمد ال�سنيدي
وولــده للتجــارة  -تو�صيــة  ،وامل�سجلــة لـدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم ، 1249534
ع ــن انته ــاء �أعم ـ ــال الت�صفي ـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ()27
مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
عبداللـه بن حممد بن حمد اخلنجري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء اخلنجري للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن حممد بن حمد اخلنجري ب�صفـتـه امل�صفــي ل�شرك ــة أ�بــناء اخلنجــري
للتج ــارة  -ت�ضامني ــة  ،وامل�سجلــة لـدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 8066027ع ــن
انته ــاء �أعم ـ ــال الت�صفي ـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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�أحمد بن حممد بن �سامل الغيثي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أغ�صان الدار للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن حممد بن �سامل الغيثي ب�صفـتـه امل�صفــي ل�شرك ــة �أغ�صان الدار للتجارة -
ت�ضامني ــة  ،وامل�سجل ـ ــة ل ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1047111ع ــن انته ــاء
�أعم ـ ــال الت�صفي ـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون
ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
عبدالعزيز بن م�صبح بن عبداللـه ال�شام�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�صداف للبناء والت�شييد �ش.م.م
يعلن عبدالعزيز بن م�صبح بن عبداللـه ال�شام�سي ب�صفـتـه امل�صفــي ل�شرك ــة �أ�صداف للبناء
والت�شييد �ش.م.م  ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1244997ع ــن انته ــاء
�أعم ـ ــال الت�صفي ـ ــة وزوال الكيــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون
ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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