
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1348(                                                                        ال�سنـــة التا�سعـــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات
مـــــرا�ســـيــــــــم �ســلــطانيــــــــة

بتعييـن وزيـر للزراعـة والثـروة ال�سمكيـة . مر�ســوم �سـلطانـــي رقـــــم 2020/65 
بالتعييــن فـي بعــ�ض املنا�ســب . مر�ســوم �سـلطانـــي رقـــــم 2020/66 

بتعييــن رئيــ�ض جلامعــة ال�سلطــان قابــو�ض . مر�ســوم �سـلطانـــي رقـــــم 2020/67 
بنقل اأع�ساء من الدعاء العام اإلى وظائف الق�ساة  مر�ســوم �سـلطانـــي رقـــــم 2020/68 

فـي املحكمة العليا .
قــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــــة 

                                          وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
�سادر فـي 2020/6/29 بحظــر ا�ستيـــراد الطيـــور  قــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــم 2020/160 
 Madhya( احليـــة مــن وليــــة ماديــــا براديـــ�ض

Pradesh( بجمهورية الهنــد .                   
                       وزارة القــوى العاملـــة

�ســـادر فــــي 2020/6/25 بتنظيم مزاولــة بع�ض  قــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــم 2020/182 
املهــن .

رقم 
ال�سفحة

 الأحــد 13 ذو القعـــــدة 1441هـ                                                 املـوافــــــــــق 5 يوليــــــــــــو 2020م
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�صـــادر فــــي 2020/6/25 بتعديــــل بعـــ�ض �أحكــــام  قــــــــــــر�ر وز�ري رقــــــــــــــم 2020/186 

�صو�بــط �لتعامـل مع من�صـاآت �لقطــاع �خلــا�ض 

�ملخالفــة لقــر�ر�ت �للجنــة �لعلـيا �ملعنيــة ببحــث 

�آليــة �لتعامــل مـع �لتطور�ت �لناجتة عن �نت�صار 

فـريو�ض كورونا ) كوفـيد 19( .

                                   الهيئــة العامــة ل�صــوق املـــال 
قــــــــــــــر�ر �إد�ري رقـــــــــــم خ/2020/31  �صادر فـي 2020/6/30 باإلغاء ترخي�ض �صركة �إيــه 

�أي جــي مــيـــا �ملحـــدودة )فـــــرع عمــان( مبز�ولــــة 

�أعمال �لتاأمـني .

اإعـــــــــــــالنـات ر�صــــــــميــــــــــة                            
                                  وزارة التجـــارة وال�صناعـــة 

�لإعــالنات �خلا�صـــة بالن�صــر عــن طلبــات ت�صجيــل �لعالمــات �لتجاريـــة .

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
�إعـــالن عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة دليل �لديل - تو�صية .

�إعـــالن عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة �لعليوي للتجارة و�ملقاولت - ت�صامنية .

�إعـــالن عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة و�حة �لرمول للتجارة - تو�صيــــة .

�إعـــالن عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة �ملباركة للمو�د �لزر�عية و�خلدمات �لبيطرية - تو�صية .

�مل�صعودي  �أبناء حميد �صامل  �لت�صفـية ل�صركة �صعيد وعامر  �أعمال  �إعـــالن عن بدء 
للتجارة - ت�صامنية .

�إعـــالن عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة م�صقط �لعاملية للهند�صة و�ملقاولت �ض.م.م .

�إعـــالن عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة �لأبــر�ج �ملا�صيـــة �حلديثة للتجارة - ت�صامنية .

�إعـــالن عن �نتهاء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة جنوم حرمول �ملميزة للتجارة - ت�صامنية .



اإعـــالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيور املعبيلة للتجارة - ت�سامنية .

اإعـــالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد وخالد البادي للتجارة - ت�سامنية .

اإعـــالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد ورا�سد اأبناء حمود مبارك البادي 

للتجارة - ت�سامنية .

اإعـــالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساطئ اخلليج الذهبي - ت�سامنية .

اإعـــالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سراع اخلزائن للتجارة - تو�سية .

اإعـــالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهور احلويل احلديثة للتجارة - تو�سية .

اإعـــالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل بن را�سد ال�سنيدي وولده - تو�سية .

اإعـــالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البتكار الرائد �ض.م.م .

اإعـــالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العتاد للحديد واخلردة - تو�سية .

اإعـــالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منارة العمران للتجارة واملقاولت - تو�سيـــة .

اإعـــالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواطئ مزون - تو�سية .

اإعـــالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفجرية ملقاولت البناء واأعمال الديكور - تو�سية .

اإعـــالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريـــع دوفـــر �ض.م.م .

مرهون  بن  دهيـــم  بن  املـــا�ض  ورثـــة  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعـــالن 

العامري للتجارة - تو�سية .

اإعـــالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سالـــم بن محمــــد بن �سامل الزعابي وولده 

للتجــارة - تو�سية .

اإعـــالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأر�ض الرافدين �ض.م.م .
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رقم 
ال�سفحة





مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1348(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/65

بتعييـن وزيـر للزراعـة والثـروة ال�سمكيـة

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

يعني الدكتور �سعود بن حمود بن اأحمد احلب�سي وزيرا للزراعة والرثوة ال�سمكية .

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 10 من ذي القعــــــدة �سنــة 1441هـ

املـوافــــق :   2  من يوليــــــــــــــــــو �سنــة 2020م

هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان

-7-



اجلريدة الر�سمية العدد )1348(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/66

بالتعييــن فـي بعــ�ض المنا�ســب

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

يعني املهند�س يعقوب بن خلفان بن خمي�س البو�سعيدي وكيال لوزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية 

للرثوة ال�سمكية . 

املــادة الثانيــــة 

يعني املهند�س اإبراهيم بن �سعيد بن خلف اخلرو�سي وكيال لوزارة الرتاث والثقافة ل�سوؤون الرتاث .

املــادة الثالثــــة 

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

�سـدر فـي : 10 من ذي القعــــــدة �سنــة 1441هـ

املـوافــــق :   2  من يوليــــــــــــــــــو �سنــة 2020م

هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان

-8-



اجلريدة الر�سمية العدد )1348(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/67

بتعييــن رئيــ�س لجامعــة ال�سلطــان قابــو�س

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120 ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2006/71 باإ�ســدار قانــون جامعــة ال�سلطــان قابــو�س واعتمــاد 

هيكلها التنظيمي ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

يعني �سمــو ال�سيــد الدكتــور فهد بن اجللندى بن ماجد اآل �سعيد رئي�سا جلامعة ال�سلطان 

قابو�س بالدرجة اخلا�سة . 

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 10 من ذي القعــــــدة �سنــة 1441هـ

املـوافــــق :   2  من يوليــــــــــــــــــو �سنــة 2020م

هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان

-9-



اجلريدة الر�سمية العدد )1348(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/68

بنقل اأع�ساء من االدعاء العام اإلى وظائف الق�ساة فـي المحكمة العليا

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،
وعلى قانون ال�سلطة الق�سائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/90 ،

وعلى قانون الدعاء العام ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/92 ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة االأولـــــى

ينقل الآتية اأ�سماوؤهم من الدعاء العام اإلى وظائف ق�ساة فـي املحكمة العليا :
1 - �سلطان بن �سامل بن �سعود احلب�سـي .

2 - حممد بن عبداللـه بن �سامل باعمــر .

3 - عبداللـه بن �سامل بن حمد احلارثي .

4 - نا�سر بن حممد بن غنيـــم الرحبــي .

5 - �سليم بن �سالـم بن �سليــم اخل�سيبي . 

6 - علـــي بن �سيـــــف بن �سالـــح املعمـــري .

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 10 من ذي القعــــــدة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق :   2  من يوليــــــــــــــــــو �سنــة 2020م

هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

-10-



قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1348(

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

 قـرار وزاري
 رقــم 2020/160

بحظــر ا�ستيـــراد الطيـــور احليـــة

من واليـة ماديـا براديـ�ش )Madhya Pradesh( بجمهورية الهند

ا�ستنادا اإلى قانون احلجر البيطري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/45 ، 
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/107 ، 
واإلى تو�سيــة اجلهـة البيطريـــة املخت�ســة ب�ساأن حظر ا�ستـرياد الطيـــور احليــــة ومنتجاتها 
وم�ستقاتها وخملفاتها من والية ماديا برادي�ش )Madhya Pradesh( بجمهورية الهند ،

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

املــادة االأولـــــى

يحظر ا�ستـرياد الطيــور احليــة ومنتجاتهـــا وم�ستقاتــها وخملفاتها من والية ماديا برادي�ش 
، و�سدور قرار  �سبب احلظر  زوال  الهند وذلك حلني  )Madhya Pradesh( بجمهورية 
بهذا ال�ساأن ، وت�ستثنى من ذلك املنتجات املعاملة حراريا وفقا للقانون ال�سحي حليوانات 

الياب�سة ال�سادر من املنظمة العاملية ل�سحة احليوان .

املــادة الثانيــــة

على اجلهات املخت�سة تنفيذ هذا القرار ، كل فـي جمال اخت�سا�سه .

املــادة الثالـثــــة

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

�سـدر فـي :  7  / 1441/11هـ
املـوافــــق : 29 /  6  /2020م

  وزيــر الزراعــة والثـروة ال�سمكيـة
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وزارة القــوى العامـلــة
قـــرار وزاري

رقـــــم 2020/182
بتنظيــم مــزاولــة بعــ�ض املهـــن

ا�ستنـادا اإلـى قانـــون العمــــل ال�ســــــادر باملر�ســـــوم ال�سلطـــانــي رقــــم 2003/35 ،
واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/76 بتحديد اخت�سا�سات وزارة القوى العاملة ، واعتماد 

هيكلها التنظيمـي ،
وبنــاء علـى ما تقت�سيه امل�سلحـة العامة .

تـقـــرر 
املــادة الأولـــــى

تقت�سر مزاولة املهن الآتية فـي من�ساآت القطاع اخلا�ص على العمانيني :

اخت�سا�سي علم الجتماع / عام2م�ســـرف �سكـــــن داخلـــــي1
اخت�سا�ســي رعايـة اجتماعيـة4اخت�سا�سي خدمة اجتماعيـــــــة3
اخت�سا�ســـي اجتماعـــي عــــام6اخت�سا�سي علم نف�ص / اجتماعي5
فنــي بحـــــث اجتماعــــــي8اخت�سا�سـي اأن�سطــــة طالبيـــة7
م�ساعد فني خدمة اجتماعيـــة10فنــــي خدمـــة اجتماعيـــــة9

مر�ســـــــــد اجتماعـــــــــــــــــــــي11

املــادة الثانيــــة
ت�سري تراخي�ص ا�ستقدام القوى العاملة غري العمانية ، وتراخي�ص مزاولة العمل ال�سادرة 

للمهن املحددة باملادة الأولى من هذا القرار حتى تاريخ انتهائها .
املــادة الثالثــــة

يلغى كـــل ما يخالـــف هذا القــــرار اأو يتـعار�ص مع اأحكـــامـــه .
املــادة الرابعــــة

ين�سـر هـذا القـرار فـي اجلــريـدة الر�سميـة ، ويعمل به مــن اليــــوم التايل لتاريخ ن�سره .

�صـدر فـي :  3  من ذي القعــدة 1441هـ
املـوافــــق : 25 من يونيـــــــــــــو 2020م

عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
                                                                        وزيـــر القـــــوى العاملــــة
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قـــرار وزاري

رقـــــم 2020/186

بتعديل بع�ض اأحكام �ضوابط التعامل 

مع من�ضاآت القطاع اخلا�ض املخالفة لقرارات اللجنة العليا املعنية

ببحث اآلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�ضار فـريو�ض كورونا ) كوفـيد 19(

التطـــورات  مـــع  التعامـــل  اآلية  بحث  تتولى  عليا  بت�سكيل جلنة  ال�سامية  للأوامر  ا�ستنادا 
الناجتة عن انت�سار فـريو�س كورونا )كوفـيد 19( , 

وبناء على قرار اللجنة امل�سار اإليها فـي اجتماعها املنعقد بتاريخ 2020/6/9م ب�ساأن تكليف 
وزارة القوى العاملة واجلهات املخت�سة مبراقبة التزام من�ساآت القطاع اخلا�س بالقرارات 

ال�سادرة , وتفوي�سها مببا�سرة فر�س الغرامات املالية املقـررة , 
القطاع اخلا�س  التعامل مع من�ساآت  ب�ساأن �سوابط  الوزاري رقم 2020/167  القرار  واإلى 
املخالفة لقرارات اللجة العليا املعنية ببحث اآلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�سار 

فريو�س كورونا ) كوفيد 19( ,
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحـة العامة .

تـقـــرر 
املــادة الأولـــــى

ي�ساف اإلى �سوابط التعامل مــع من�ساآت القطاع اخلا�س املخالفة لقرارات اللجنة العليا 
املعنية ببحث اآلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�سار فريو�س كورونا )كوفيد 19( 
املرفق بالقرار الوزاري رقم 2020/167 امل�سار اإليه مادة جديدة برقم )6( مكررا ن�سها الآتي :

املــادة ) 6 ( مكررا
تتولى   , ال�سوابط  املرفق بهذه  امللحق  فـي  املن�سو�س عليها  بالغرامات  الإخلل  مع عدم 
تو�سية  على  بناء  اخلا�س  القطاع  من�ساآت  غلق  املخت�سة  واجلهات  العاملة  القوى  وزارة 

فريق التق�سي الوبائي امل�سكل من وزارة ال�سحة . 
املــادة الثانيــــة

ي�ساف اإلى ملحق �سوابط التعامل مـع من�ساآت القطاع اخلا�س املخالفة لقرارات اللجنة 
العليا املعنية ببحث اآلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�سار فريو�س كورونا )كوفيد 19( 

املرفق بالقرار الوزاري رقم 2020/167 امل�سار اإليه , البنود الآتية :
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املخالفــــــــةم
مقدار الغرامة 
بالريال العماين

عدم ترك مقعد فارغ بني عامل17
300 واآخر فـي و�سيلة نقل العمال .

18

عدم تق�سيم العمال فـي اأماكن ال�سكن على 
جمموعات ح�سب توزيعهم فـي اأماكن العمل

 املتعددة , مع توافر غرف ودورات مياه خا�سة 
لكل جمموعة , واإيجاد اآلية حتد من اختلط 

املجموعات اأثناء تناول الوجبات فـي اأماكن تناول 
الطعام اخلا�سة بال�سكن .

300

19

عدم توفري وحدات عزل وحجر �سحي للعمال 
املوجودين فـي كل وحدة �سكنية فـي مكان �سكن 

العمال اأو من خلل التعاقد مع من�ساآت 
متخ�س�سة لتوفري هذه اخلدمة , وتوفري حرا�سة 

اأمنية لتلك الوحدات مبا يحول دون اختلط 
العمال املعزولني مع غريهم . 

500

عدم التقيد بعدد العمال املوجودين فـي كل غرفة 20
100مبا يتوافق مع ا�سرتاطات ال�سحة وال�سلمة املهنية .

املــادة الثالثــــة

بــــه اعتبــــارا مــــن اخلامــــ�س ع�ســــر  ين�ســـر هـــذا القـــرار فـي اجلريـــدة الر�سميـــة , ويعمــــل 

مـــن يوليـــو 2020م .

�ضـدر فـي :  3   من ذو القعدة 1441هـ

املـوافــــق : 25 من يونيـــــــــو 2020م
عبداللـه بن نا�ضر بن عبداللـه البكري

                                                                        وزيـــر القـــــوى العاملــــة
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الهيئــة العامــة ل�ســوق املـــال 
  قــــرار اإداري

رقــم خ/2020/31
باإلغاء ترخي�ص �سركة اإيه اأي جي ميا املحدودة )فرع عمان( 

مبزاولة اأعمال التاأمني
ا�ستنادا اإلى قانون �سركات التاأمني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 79/12 ، 

واإلى قانون تاأمني املركبات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 94/34 ، 
واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/90 بنقل اخت�سا�سات التاأمني من وزارة التجارة وال�سناعة 

اإلى الهيئة العامة ل�سوق املال ،  
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانون �سركات التاأمني ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 80/5 ، 

واإلى قرار تنظيم متطلبات ترخي�ص مزاولة اأعمال التاأمني ال�سادر بالقرار رقم  خ/2007/31 ،
واإلى القرار الإداري رقم خ/2007/22 بالرتخي�ص ل�سركة اإيه اأي جي ميم�سا للتاأمني املحدودة 

)فرع عمان( مبزاولة اأعمال التاأمني العام ، 
امل�سمــى  بتاريــخ 19 مار�ص 2013م علـى تعديــل  املـــال  ل�ســوق  العامــة  الهيئــة  واإلى موافقـة 
التجـــاري ل�ســركــة اإيه اأي جي ميم�سا للتاأمني املحدودة )فرع عمان( اإلى �سركة اإيه اأي جي 

ميا املحدودة )فرع عمان( ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تقــــــــرر
املــادة الأولــــى

يلغى ترخي�ص �سركة اإيه اأي جي ميا املحدودة )فرع عمان( اخلا�ص مبزاولة اأعمال التاأمني 
اعتبارا من تاريخ 30 يونيو 2020 .

املــادة الثانيــــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية .

�سـدر فـي :  9   من ذي القعــدة 1441هـ 
املـوافــــق : 30 من يــــونيـــــــــو 2020م

                                                                         عبداللـه بن �سالــم بن عبداللـه ال�ساملــي
                                                                          الرئيـ�ص التنفـيـذي للهيئة العامة ل�سوق املال
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(1348) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh 

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

. 2017/33 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG

102854 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 , ƒÑeÉ°ûdG , π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe , º°ù÷G PGPQ , π«ªéàdG OGƒe , íFGhôdG äÓjõe , Qƒ£Y
. ≥«MÉ°ùe , ¿ƒHÉ°üdG

 
 Qƒ£©dG áYÉæ°üd ¿É«HQCG ¢ùjƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 Iô```Ñ°T ,  ¿É```ÿG ´QÉ°T ∞∏N , ábQÉ°ûdG/11 ºbQ á«YÉæ°U , ábQÉ°ûdG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , ΩOBG Ú°ùM π«Ñf ∂∏e 9-8-6-5 ºbQ
2016/5/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 , »``````fÉãdG ≥```````HÉ£dG , 1062 : º````````bQ á````````jÉæH , 5509 : º````````bQ á``````µ°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , ô°TƒH áj’h , 21 : º```bQ Ö``àµe

102855 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 , ƒÑeÉ°ûdG , π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe , º°ù÷G PGPQ , π«ªéàdG OGƒe , íFGhôdG äÓjõe , Qƒ£Y
 . áæjõdG ≥«MÉ°ùe , ¿ƒHÉ°üdG

Qƒ£©dG áYÉæ°üd ¿É«HQCG ¢ùjƒ°S ¢ûJG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Iô```Ñ°T ,  ¿É```ÿG ´QÉ°T ∞∏N , ábQÉ°ûdG/11 ºbQ á«YÉæ°U , ábQÉ°ûdG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , ΩOBG Ú°ùM π«Ñf ∂∏e 9-8-6-5 ºbQ

2016/5/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 , »``````fÉãdG ≥```````HÉ£dG , 1062 : º````````bQ á````````jÉæH , 5509 : º````````bQ á``````µ°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , ô°TƒH áj’h , 21 : º```bQ Ö``àµe
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102856 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
 , ƒÑeÉ°ûdG , π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe , º°ù÷G PGPQ , π«ªéàdG OGƒe , íFGhôdG äÓjõe , Qƒ£Y

. áæjõdG ≥«MÉ°ùe , ¿ƒHÉ°üdG
 

 áYÉæ°üd ¿É«HQCG ¢ùjƒ°S ¢ûJG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Iô```Ñ°T , ¿É```ÿG ´QÉ°T ∞∏N , ábQÉ°ûdG /11 ºbQ á«YÉæ°U , ábQÉ°ûdG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , ΩOBG Ú°ùM π«Ñf ∂∏e 9-8-6-5 ºbQ

2016/5/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 , »``````fÉãdG ≥```````HÉ£dG , 1062 : º````````bQ á````````jÉæH , 5509 : º````````bQ á``````µ°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , ô°TƒH áj’h , 21 : º```bQ Ö``àµe

104603 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 ä’ƒ°ùZ ,  ¿RƒdG  ¢UÉ```≤f’ π````«ªéàdG  äGô°†ëà°ùe ∂dP  »`a  ÉÃ π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùe
. ¿ƒHÉ°üdGh ô©°ûdG ∫ƒ°ùZh ƒ«eÉ°ûdG á«∏«ªŒ ájô£Y äƒjR á«∏«ªéàdG ¢VGôZCÓd ø°Tƒd

  
 óàª«d õéæjódƒg ∫ÉHƒ∏L Éj’Éª«g : º``````````````````````````````````°SÉH

¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ≈c ¿ÉÁÉc ófGôL 1162 : Ü.¢U , »H ∑ƒ∏H , ôjƒµ°S ¿Gò«HGõ«dG 106 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉÁÉc QõL , õjófG â°ùjh ¢ûàjôH , RófÓjG ¿ÉÁÉc , 1102 -1 …Gh

2016/9/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 , »``````fÉãdG ≥```````HÉ£dG , 1062 : º````````bQ á````````jÉæH , 5509 : º````````bQ á``````µ°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , ô°TƒH áj’h , 21 : º```bQ Ö``àµe

alamat9.indd   2 7/2/20   11:40 AM
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104604 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
 äÓªµŸG äÉéàæe á«FGòZ á«ªM OGƒe  ájô£«Hh á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe  á«Ñ°û©dG ájhOC’G

. »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd á«FGò¨dG
  

 IQÉŒh áYÉæ°U ófÓjG ¿ÉÁÉc  óàª«d õéæjódƒg ∫ÉHƒ∏L Éj’Éª«g : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ≈c ¿ÉÁÉc ófGôL 1162 : Ü.¢U , »H ∑ƒ∏H , ôjƒµ°S ¿Gò«HGõ«dG 106 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉÁÉc QõL , õjófG â°ùjh ¢ûàjôH , RófÓjG ¿ÉÁÉc , 1102 -1 …Gh

2016/9/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 , »``````fÉãdG ≥```````HÉ£dG , 1062 : º````````bQ á````````jÉæH , 5509 : º````````bQ á``````µ°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , ô°TƒH áj’h , 21 : º```bQ Ö``àµe

122233 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a

. ≠°†e ≠ÑJ
 

 óàª«d â«`ØjGôH ¢ùcQÉeójôJ ÊÉÑeƒcófG ƒæ°û«`a : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

óæ¡dG , 110060 »¡dOƒ«f - QÉLÉf GQóà«LGQƒ«f 649 QBG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/9/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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(1348) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122234 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 31 áÄØdG »`a
 ÒZ äÉHÉ¨dGh ÚJÉ°ùÑdG äÉéàæeh á«YGQõdG äÉéàæŸGh ∫Ó¨dG πÑ¡dG
 äGhGô°†ÿGh ¬```cGƒØdG , á```«◊G äÉfGƒ«◊G , iôNCG äÉÄa »`a IOQGƒdG

 Ò©°ûdG äÉfGƒ«◊ÉH á°üÿG á«FGò¨dG OGƒŸG á«©«Ñ£dG QƒgõdGh äÉJÉÑædGh QhòÑdG áLRÉ£dG
. â∏ŸG âÑæŸG

  
 óàª«d â«`ØjGôH ¢ùcQÉeójôJ ÊÉÑeƒcófG ƒæ°û«`a : º``````````````````````````````````°SÉH

ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G
óæ¡dG , 110060 »¡dOƒ«f - QÉLÉf GQóà«LGQƒ«f 649 QBG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/9/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ‹ó«Ñ©dG ácô°T: π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

126869 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ÖgòdG  ∫ÉªYCG  IQGOEG  ,  ÚJÓÑdGh  á````°†ØdGh  Ö```gòdG  »`a  á∏ª÷Gh  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  òaÉæe
 . ¿ÓYEGh ájÉYO , ÚJÓÑdGh á°†ØdGh

IOhóëŸG á°UÉÿG GódGÒe äGôgƒ› : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 - OƒµjRƒc , …Ò°ûàfÉjGQÉH ,  RF êôH , »°VQC’G ≥HÉ£dG , A1/634/27 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
óæ¡dG , ’GÒc áj’h , 673004

2019/3/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 , »``````fÉãdG ≥```````HÉ£dG , 1062 : º````````bQ á````````jÉæH , 5509 : º````````bQ á``````µ°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , ô°TƒH áj’h , 21 : º```bQ Ö``àµe
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(1348) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130857 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 4 áÄØdG »`a
. º«ë°ûàdG äƒjR äÉjhÉª«chÎÑdG

 
ì.Ω.¢T ∂«JôHƒd ∫ƒ°ùµ«J : º``````````````````````````````````°SÉH

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 50802 : Ü.¢U , ájôª◊ÉH Iô◊G á≤£æŸG ,12 - »H 2 ºbQ ¢VQCG ™£b : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , ábQÉ°ûdG
2019/8/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 , »``````fÉãdG ≥```````HÉ£dG , 1062 : º````````bQ á````````jÉæH , 5509 : º````````bQ á``````µ°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , ô°TƒH áj’h , 21 : º```bQ Ö``àµe

135071 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. É¡YGƒfCÉH äGô°ùµŸG áÄÑ©Jh ¢ü«ª–h ßØM

á«°UƒJ - IQÉéà∏d äGRQ …OGh : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉëe : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/2/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat9.indd   5 7/2/20   11:40 AM
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(1348) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132303 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d ¿GhÒ≤dG Ωƒ‚ á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉëe , ádÓ°U áj’h , á«dÉª°ûdG IOÉ©°ùdG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2019/10/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133074 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ádÉ≤ÑdG äÓëe

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d É¡µjô°Th iô°ûH ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á¶aÉëe , ìô£e áj’h , Ωô≤dG 112 : Ü.Q 3984 : Ü ¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/11/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama50.indd   1 7/2/20   10:27 AM
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(1348) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133995 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. ≥FÉ°ùdG ™e ÜÉcô∏d …ÈdG π≤ædG πFÉ°Sh ÒLCÉJ

 á«ÑgòdG ™jQÉ°ûª∏d √Òe ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , »ÁÈdG á¶aÉëe : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2019/12/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

134256 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. ™∏°ùdG ≠jôØJh øë°Th π≤f

Ω.Ω.¢T »°†ØdG ≥°TƒdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  §≤°ùe á¶aÉëe , ìô£e áj’h ,  Ωô≤dG  119 : Ü.Q 70 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2020/1/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama50.indd   2 7/2/20   10:27 AM

-27-



(1348) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
134505 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

h.¢T.¢T AÉ°†«ÑdG ábQƒdG : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 14 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/1/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

134710 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤ŸG

á«ŸÉ©dG QOÉ«ÑdG ïHÉ£e : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉëe , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/1/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama50.indd   3 7/2/20   10:27 AM
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(1348) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
134722 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á∏ª©à°ùŸGh Iójó÷G QÉ«¨dG ™£b ™«H

 IQÉéà∏d äÉæMÉ°ûdG ⁄ÉY : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉëe , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/1/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

134756 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. ÉÑ°Sh ‹ÉLQ ¥ÓM

h.¢T.¢T á«ŸÉ©dG ΩÉgQ : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 112 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/1/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama50.indd   4 7/2/20   10:27 AM
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(1348) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
134925 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. á«°ShôØdG º«∏©J ógÉ©e

á∏«°UC’G á«Hô©dG ∫ƒ«î∏d AÓ¡H §Hôe : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉëe , AÓ¡H áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/2/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

134973 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. QƒîÑdGh áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dG ™«H

á«∏NGódG äGQÉµàHG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉëe , ihõf áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/2/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama50.indd   5 7/2/20   10:27 AM
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(1348) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
135000 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. õHÉîª∏d Úé©dGh ≥«bódG ™æ°U

 ∞jôdG øMÉ£e ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉëe , ádÓ°U áj’h , 211 : Ü.Q 1242 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/2/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

135061 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á∏ª©à°ùŸG äÉÑcôŸG ™«H

 IQÉéà∏d QÉ¡ædG ìƒ°Vh ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉëe , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/2/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama50.indd   6 7/2/20   10:27 AM
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(1348) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
135063 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dGh á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G í«∏°üJh ™«H

 Ω.Ω.¢T ádÓ°U ójQÉZCG : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , ìô£e áj’h , …hQ 117 : Ü.Q 832 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/2/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

135072 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

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

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

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , ìô£e áj’h , 388 : Ü.Q 111 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/2/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama50.indd   7 7/2/20   10:27 AM
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(1348) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
135124 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

á«æeÉ°†J - á«∏NGódG ¿É°ù∏«H : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/2/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

135177 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 IóÑµdG , ≥fÉ≤ædG , ∑Éª°SC’G , êÉLódG , Ωƒë∏dG : πãe äÉjƒ°ûŸÉH äÉ°ûjhóæ°Sh äÉÑLh Ëó≤J
. áLRÉ£dG ôFÉ°ü©dG øe ´GƒfCG Ëó≤J ∂dòch , ïdG..

IQÉéà∏d »æ«JÓÑdG §ÿG : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , ô°TƒH áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/2/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama50.indd   8 7/2/20   10:27 AM
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(1348) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
135181 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

IQÉéà∏d á©HQC’G äÉMÉ°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , ìô£e áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/2/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

135227 : 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

Ω.Ω.¢T ICGôŸG áæL : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉëe , ádÓ°U áj’h , 116 : Ü.Q 568 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/2/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama50.indd   9 7/2/20   10:27 AM
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(1348) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
135239 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 äÉeóÿGh IQÉéà∏d äQƒcCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉëe , ádÓ°U áj’h , 211 : Ü.Q 3010 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/2/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

135247 : 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 AÉë«ØdG ≥«≤Y : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/2/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama50.indd   10 7/2/20   10:27 AM
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(1348) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
135284 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ájó∏÷G ™∏°ùdGh ÖFÉ≤◊Gh IõgÉ÷G ¢ù```HÓª∏d á``°ü°üîàŸG ô``LÉàŸG »`a á``FõéàdÉH ™``«ÑdG

. ôØ°ùdG ™HGƒJh

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

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉëe , ádÓ°U áj’h , 211 : Ü.Q 656 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/2/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

135326 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. º««îàdGh äÓMôdG äÉeõ∏à°ùe ™«H

 IQÉéà∏d »ª°SÉ≤dG ôeÉY øH ¿É£∏°S á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , á«bô°ûdG ∫Éª°T á¶aÉëe , Ú«FÉ£dGh AÉeódG áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/2/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1348) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
135334 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. É¡JGójó“h á«FÉHô¡µdG äGhOCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

á«dhódG πÑ≤à°ùŸG IÒ°ùe : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , ìô£e áj’h , 515 : Ü.Q 232 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/2/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

135382 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 , á«fÉª©dG áªµdG ™æ°U , á«fÉª©dG áªµdGh QÉ°üª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
. á«Hô©dG á«dÉLôdG ¢ùHÓŸG áWÉ«Nh π«°üØJ

 Ω.Ω.¢T »gGõdG ó¡©dG : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉëe , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/2/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1348) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
135397 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. Ωƒ«æŸC’G ¢TQh

 á«æeÉ°†J - IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG Üô©dG AÉ£Y ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉëe , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/2/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

135406 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. òaGƒædGh ÜGƒHCÓdá°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , …QGOEG Öàµe

Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d QÉëÑdG ΩGó≤e : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , ìô£e áj’h , 324 : Ü.Q 34 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/2/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama50.indd   13 7/2/20   10:27 AM
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(1348) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
135481 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. É¡JÉ≤à°ûeh äƒjõdG IQÉŒ

áãjó◊G áæWÉÑdG êGôHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉëe , ≥jƒ°ùdG áj’h , 316 : Ü.Q 498 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2020/2/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

135580 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 4 áÄØdG »`a

. ºëa

Ω.Ω.¢T è«∏ÿG QGƒfCG ¥Gƒ°SCG : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , »ÁÈdG á¶aÉëe , »ÁÈdG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/2/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1348) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
135581 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 4 áÄØdG »`a
. ºëa

Ω.Ω.¢T è«∏ÿG QGƒfCG ¥Gƒ°SCG : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , »ÁÈdG á¶aÉëe , »ÁÈdG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/2/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

135594 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H

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

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , Ö«°ùdG áj’h , 130 : Ü.Q 2783 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/2/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1348) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
135648 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 á«ŸÉ©dG áæjóŸG IƒéY : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉëe ,  Ö«°ùdG  áj’h ,  á«Hƒæ÷G á∏«Ñ©ŸG  ,  130 : Ü.Q 2451 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2020/2/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

135761 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ∫ÉØWCÓd IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H

IQÉéà∏d ¢SÉæjQ IôgƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , äGôeÉ©dG áj’h , 112 : Ü.Q 4154 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/3/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1348) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
136177 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

Ω.Ω.¢T ájòZCÓd ¿ÉLôŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , ô°TƒH áj’h , AÓZ , 112 : Ü.Q 793 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/3/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

134655 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 4 áÄØdG »`a

. ºëØdG ™æ°U , OƒbƒdG Ö°ûNh ºëØdG

IQÉéà∏d ¢VQÉ©dG QGô°SCG : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 1248 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/1/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1348) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
135759 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

Ω.Ω.¢T äGQÉ«°ù∏d ¿Gó«ŸG ¢Vô©e : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , »ÁÈdG á¶aÉëe , 512 : Ü.Q 400 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/3/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

106340 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. Qƒ£©dG IQÉŒ ìGôaC’G äÉeõ∏à°ùe ™«H á«fÉª©dG áªµdGh QÉ°üŸG ™«H

ájQÉéàdG »∏«é©dG áYƒª› : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉëe , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/12/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1348) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
114073 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d »°SÉŸG »∏Y øH : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/11/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118238 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«ÑàµŸG äGhOC’Gh á«°SÉWô≤dG IQÉŒ

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

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉëe , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1348) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132263 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 á«``YGPE’G  è``eGÈdG  êÉ``àfEGh  á``«fƒjõØ∏àdG  è``eGÈdGh  ƒ```jó«ØdGh  á«FÉªæ«°ùdG  ΩÓaC’G  ™jRƒJ

. á∏é°ùŸG

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

¿ÉªY áæ£∏°S ,  QÉØX á¶aÉëe , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2019/10/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125586 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ,  π```«°ûdGh  á``«`FÉ°ùædG  äÉ```jÉÑ©∏d  á°ü```°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdG
 ôLÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ,  É¡``YGƒfCÉH  á``°ûªbC’Gh  äÉ``Lƒ°ùæª∏d  á``°ü°üîàŸG  ô``LÉàŸG  »`a
 Qƒ£©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , ∫ÉØWC’G ΩRGƒdh äGhOCGh ¢ùHÓŸ á°ü°üîàŸG

. QƒîÑdGh áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh

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

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉëe , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2019/1/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1348) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127603 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. áXƒÑdG äÓëe

 á∏eÉ°ûdG ô°SBG : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉëe , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2019/4/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128772 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. á«fÉª©dG iƒ∏◊G ™«H

 áãjó◊G …ôeÉ©dG Üƒ≤©j ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , äGôeÉ©dG áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2019/5/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1348) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130769 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
. á«FÉ°ùædG äÉjÉÑ©dG áWÉ«N

 IQÉéà∏d IÒæŸG äÉjôb ¥QÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , äÉjôb áj’h , ¥ƒ°ùdG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2019/8/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131464 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

, áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG ÖJÉµe

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

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉëe , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2019/9/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama50.indd   22 7/2/20   10:27 AM

-47-



(1348) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131555 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. AÉæÑdG OGƒŸ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG É¡FÉcô°Th ¢SÉãeƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , ô°TƒH áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2019/9/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131679 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. äÉLƒ°ùæŸGh ¢ùHÓŸG ´GƒfCG ™«ªL π«°ùZ

 IQÉéà∏d »ÑgòdG IOÉ©°ùdG ΩÉ°Sh á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , ádÓ°U áj’h , Iójó÷G äÉ«YÉæ°üdG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2019/9/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1348) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131792 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. ¿Éæ°SCG ÖW äGOÉ«Y

Ω.Ω.¢T á«µ∏ŸG á«Ñ£dG : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á¶aÉëe , ô°TƒH áj’h , áÑjò©dG , 130 : Ü.Q 219 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/9/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132161 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. âfÎfE’G ≥jôW øY áFõéàdÉH ™«ÑdG

Ω.Ω.¢T ™jQÉ°ûŸGh äÉeóî∏d QÉ°üYE’G : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , ô°TƒH áj’h , ôjƒÿG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2019/10/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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اجلريدة الر�سمية العدد )1348(

مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دليل الديل - تو�سية
يعلن مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركـة دليل الديل - تو�سية , 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1244198 , وفقـــا التفـــاق ال�سركـــاء املـــــوؤرخ 
2016/2/8م , وللم�سفــــي وحـــــده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر , وعلـــى 
اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي :
حديقة �سحار العامة - والية �سحار - حمافظة الباطنة

�ص.ب : 263 ر.ب :612 
هاتف رقم : 93025280

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

خلفان بن علي بن �سمبيه البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العليوي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
للتجارة  العليوي  �سركـة  بت�سفـية  يقــوم  اأنـه  البلو�سي  �سمبيه  بن  علي  بن  خلفان  يعلــن 
واملقاوالت - ت�سامنية , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 4113357 , وللم�سفــــي 
وحده حــــــق متثيـل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
والية جعالن بني بو علي - حمافظة جنوب ال�سرقية

�ص.ب : 373 ر.ب :416 
هاتف رقم : 99421330

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

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــي
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�سامل بن را�سد بن �سليم ال�سنيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة الرمول للتجارة - تو�سية
يعلن �سامل بن را�سد بن �سليم ال�سنيدي اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركـة واحة الرمول للتجارة - 
تو�سيــــة , وامل�سجلــــة لدى اأمانـــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 8047057 , وللم�سفــــي وحـــــده 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
 حمافظة الربميي

�ص.ب : 402 ر.ب :311 
هاتف رقم : 99421330

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة املباركة للمواد الزراعية واخلدمات البيطرية - تو�سية
يعلن �سامل بن را�سد بن �سليم ال�سنيدي اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركـة املباركة للمواد الزراعية 
 , الـتجاري بالرقم 8068844  ال�سجل  اأمانة  , وامل�سجلة لدى  البيطرية - تو�سية  واخلدمات 
اجلميــع  وعلـــى   , الغـيـــر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـــــده  وللم�سفــــي 

مراجعــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
 حمافظة الربميي

�ص.ب : 402 ر.ب :311 
هاتف رقم : 99421330

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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عامر بن حميد بن �سامل امل�سعودي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سعيد وعامر اأبناء حميد �سامل امل�سعودي للتجارة - ت�سامنية

اأبناء  وعامر  �سعيد  �سركـة  بت�سفـية  يقــوم  اأنـه  امل�سعودي  �سامل  بن  حميد  بن  عامر  يعلن 
حميد �سامل امل�سعودي للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 
6039863 , وفقـــا التفـــاق ال�سركـــاء املـــــوؤرخ 2020/6/8م , وللم�سفــــي وحـــــده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
والية القابل - حمافظة �سمال ال�سرقية

�ص.ب : 419 ر.ب :419 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالإدارية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سقط العاملية للهند�سة واملقاوالت �ص.م.م
يعلــن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالإدارية اأنـه يقــوم بت�سفـية 
�سركـة م�سقط العاملية للهند�سة واملقاوالت �ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 
 , الغـيـــر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  , وللم�سفــــي وحده حــــــق متثيـل  بالرقم 1028750 
وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي :
�ص.ب : 23 ر.ب :133 

هاتف رقم : 99565065
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــي
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طرفة بنت م�سلم املحاربية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأبراج املا�سية احلديثة للتجارة - ت�سامنية

املا�سيـــة احلديثة  اأنـها تقــوم بت�سفـيـــة �سركــــة االأبــراج  تعلـــن طرفة بنت م�سلـــم املحاربية 

وفقـــا   ,  1285782 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   , ت�سامنية   - للتجارة 

فـي  ال�سركـــة  حــــــق متثيـــــل  وحـــــدها  وللم�سفــــية   , 2020/7/1م  املـــــوؤرخ  ال�سركـــاء  التفـــاق 

الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :

هاتف رقم : 96221546

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــية

عبداللـه بن علي بن حممد الغفيلي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوم حرمول املميزة للتجارة - ت�سامنية

يعلن عبداللـه بن علي بن حممد الغفيلي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة جنوم حرمول املميزة 

عـن   ,  1263834 بالرقم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلـــــة   , ت�سامنية   - للتجارة 

انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

 امل�سفــي
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بدرية بنت حممد بن حمدان البلو�شية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة طيور املعبيلة للتجارة - ت�شامنية
املعبيلة  ل�سركـــــــة طيور  امل�سفية  البلو�سية ب�سفـتــــــها  تعلن بدرية بنت حممد بن حمدان 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــــة لــــــدى اأمانــــــــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـــــــم 1230102 ، عـن 

انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــية

خالد بن حميد بن مبارك البادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأحمد وخالد البادي للتجارة - ت�شامنية
البادي  وخالد  اأحمد  ل�سركة  امل�سفي  ب�سفـتــــــه  البادي  مبارك  بن  حميد  بن  خالد  يعلن 
 ، بالرقـــــــم 1009842  الـتجــــاري  ال�سجـــل  اأمانــــــــة  لــــــدى  وامل�سجلـــــة   ، للتجارة - ت�سامنية 

عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

را�شد بن حمود بن مبارك البادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة اأحمد ورا�شد اأبناء حمود مبارك البادي للتجارة - ت�شامنية

يعلن را�سد بن حمود بن مبارك البادي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة اأحمد ورا�سد اأبناء حمود 
مبارك البادي للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــــة لــــــدى اأمانــــــــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـم 

3231054 ، عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

�شيف بن حمود بن مبارك البادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شاطئ اخلليج الذهبي - ت�شامنية
يعلن �سيف بن حمود بن مبارك البادي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة �ساطئ اخلليج الذهبي - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـــــة لــــــدى اأمانــــــــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـــــــم 1074751 ، عـن انتهــــاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي
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حمود بن اأحمد بن حمود البادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صراع اخلزائن للتجارة - تو�صية
يعلن حمود بن اأحمد بن حمود البادي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة �سراع اخلزائن للتجارة - 
اأعــمال  انتهــــاء  ، عـن  الـتجــاري بالرقم 1122427  ال�سجـــل  اأمانـة  ، وامل�سجلة لـدى  تو�سية 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي

نا�صر بن �صامل بن خمي�س البادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة زهور احلويل احلديثة للتجارة - تو�صية
احلديثة  احلويل  زهور  ل�سركة  امل�سفي  ب�سفـته  البادي  بن خمي�س  �سامل  بن  نا�سر  يعلن 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـــــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم 1127215 ، عـن انتهــــاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي

�صامل بن را�صد بن �صليم ال�صنيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صامل بن را�صد ال�صنيدي وولده - تو�صية
يعلن �سامل بن را�سد بن �سليم ال�سنيدي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة �سامل بن را�سد ال�سنيدي 
وولده - تو�سية ، وامل�سجلـــــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم 1516140 ، عـن انتهــــاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االبتكار الرائد �س.م.م

يعلن �سامل بن را�سد بن �سليم ال�سنيدي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة االبتكار الرائد �س.م.م ، 
وامل�سجلـــــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم 1139660 ، عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العتاد للحديد واخلردة - تو�شية

يعلن �سامل بن را�سد بن �سليم ال�سنيدي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة العتاد للحديد واخلردة - 
اأعــمال  تو�سية ، وامل�سجلـــــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم 1088177 ، عـن انتهــــاء 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة منارة العمران للتجارة واملقاوالت - تو�شية
للتجارة  العمران  ل�سركة منارة  امل�سفي  ال�سنيدي ب�سفـته  �سليم  را�سد بن  �سامل بن  يعلن 
واملقاوالت  - تو�سيـــة ، وامل�سجلـــة لدى اأمانـــــة ال�سجــــل الـتجــــاري بالرقــــــم 1684396 ، عــــن 

انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شواطئ مزون - تو�شية

يعلن �سامل بن را�سد بن �سليم ال�سنيدي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة �سواطئ مزون - تو�سية ، 
وامل�سجلـــــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم 1735357 ، عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة الفجرية ملقاوالت البناء واأعمال الديكور - تو�شية
يعلن �سامل بن را�سد بن �سليم ال�سنيدي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة الفجرية ملقاوالت البناء 
واأعمال الديكور - تو�سية ، وامل�سجلـــــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم 1678728 ، عـن 

انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي
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مكتب النجاح لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع دوفر �س.م.م
 ، يعلن مكتب النجاح لتدقيق احل�سابات ب�سفـته امل�سفي ل�سركـــــة م�ساريـــع دوفـــر �س.م.م 
وامل�سجلـــــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم 1189022 ، عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة ورثة املا�س بن دهيم بن مرهون العامري للتجارة - تو�شية
دهيـــم  بن  املـــا�س  ورثـــة  ل�سركــــة  امل�سفي  ب�سفـته  احل�سابــات  لتدقيق  النجاح  مكتــب  يعلن 
بن مرهون العامري للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـــــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم 

3083632 ، عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

�شامل بن حممد بن �شامل الزعابي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة �شامل بن حممد الزعابي وولده للتجارة - تو�شية

يعلـــــــن �سالـــم بن حممد الزعابي ب�سفـتـــه امل�سفــــي ل�سركـــــــة �سالـــم بن حممــــد بن �سامل 
اأمانـــــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقــــم  الزعابي وولده للتجــارة - تو�سية ، وامل�سجلـــــة لــــدى 

3172473 ، عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

فرا�س بن عبدالعزيز بن حممد البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع اأر�س الرافدين �س.م.م
اأر�س  م�ساريع  ل�سركة  امل�سفي  ب�سفـته  البلو�سي  حممد  بن  عبدالعزيز  بن  فرا�س  يعلن 
الرافدين �س.م.م ، وامل�سجلـــــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم 3205169 ، عـن انتهــــاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي
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