
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )١٤٣٥(                                                                            ال�سنة احلاديـة واخلم�سون 

املحتـــــــــويــات
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة      

                      وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار
قـــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــــم 2022/٦    �ســـادر فـــــــي 2022/٣/١٧ بتعديــــل بعــ�ض اأحكــام 
القرار الوزاري رقم 20١8/١9 باإن�ســـاء اجلامعـــة 

الوطنيـــة للعلــــوم والتكنولوجيـــا.
                                                                 هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة
قـــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــم 2022/2٦2       �سادر فـي 2022/٣/2٤ باإ�سدار الالئحة التنظيمية 

لدعم ال�سناعات احلرفـية.
اإعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميـــــــــــة 

       وزارة العمــــل
اإعــالن ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية.

                                                         وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
اإعالن ب�ســـاأن جتديد مدة حماية منــاذج �سناعـــــية.

الإعالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة.
اإعالن ب�ساأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.

                          البنـك املركـزي العمانـي
اإعالن ب�ساأن امليزانية العمومية ربع ال�سنوية للفرتة املنتهية فـي 202١/١2/٣١م .
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اإعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق جمز للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات �سليط للتجارة �ض.�ض.و.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلان ال�ساملة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال عمالء للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنيب الإ�سماعيلي و�سركاه - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار املليا�ض للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سعيلي واملقبايل للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرباق ال�سريع للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سمال الظفرة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بروج الكوثر للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعــالن عن بــدء اأعمال الت�سفـيــة ل�سركــــة م�سنع الزعابي للحلوى العمانية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن علي العمراين واأولده للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سند�ض خليج العرب �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهرة املهاليل املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سبكة النجوم للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزايا للخدمات وامل�ساريع احلديثة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كامت الدولية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو كامت العاملية - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكامل للطاقة �ض.م.ع.ع.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط البطحاء للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ اجلبل ال�سرقي للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الو�سلة احلديثة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور اخلليج الالمع للتجارة �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج الوطية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل واأحمد للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمواج خرفوت للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املثلث للتكنولوجيا احلديثة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ملوؤ�س�سة الإعمار �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغرب الكبري الالحمدود �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي حاردان للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النبع ال�سافـي املتحدة للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الع�سرية اجلديدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عيون الباز للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نينغبو يينجدي للهند�سة واملعدات الثقيلة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البيان للمعدات الفنية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منحدر القرية للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط الإطار املتحدة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوادي للخدمات الطبية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمد بن نا�سر بن علي احلامتي و�سريكته 
للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركةطيف العوينات للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق ال�سويريج للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعـــالن عن بـــدء اأعمـــال الت�سفـيــــة ل�سركـــــة ال�سنان الدولية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأخوات للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فاطمة عبداللـه للتجارة �ض.م.م.
للتجارة  �سيف  وحمــمــد  �سعيد  اأحــمــد  ل�سركة  الت�سفـية  اأعــمــال  بــدء  عــن  اإعـــالن 

واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفنية لالألومنيوم والزجاج �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الأيقونة التجارية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة فهود للتجارة �ض.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار الزهور الذهبية - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإمدادات اخلري للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جيل التكنولوجيا املتحدة للتجارة �ض.�ض.و.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء اخلليج احلديثة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل املهارة للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دوت الوطنية للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سعيد املقبايل الوطنية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ثرياء اخلري �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإ�سراق املتكاملة للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ناعور املاء �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو فاخرة للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غادة اجلمال �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة موارد بركاء للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سفي احلجر العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزاوية للت�سميم احلديث �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وديان الرحيبات للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع نبع اجلود اجلديد للتجارة واخلدمات �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خريات ال�سعالية للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول �سبت ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروافد الف�سية لل�سياحة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الب�ستان لالإن�ساءات �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املركز الطبي الأملاين �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزايا للكيماويات �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدينة الذهب ال�ساملة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ميا�سة اجلنوب للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرادن للتعمري �ض.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط يتي �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العتماد ال�سامخ للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حول العامل املتحدة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء العوفـي للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منارة املزن �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الف�سل لالت�سالت والأعمال �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عيادة احلياة لطب الأع�ساب �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعامل للمالحة الدولية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هم�سات الرياع الوطنية �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأنوار ال�سحرية لال�ستثمار �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو اأ�ساور ال�سبلي للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عيادة املعذاء الطبية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة باخلادم املتحدة للتجارة واملقاولت - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سعيد العامري واأولده للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جتهيز للتجارة واخلدمات �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اللبالب املتكاملة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مالعب �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأهداف الراقية للتجارة واملقاولت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلرو�سي والراجحي للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق �سافع للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال ال�سلطنة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق ال�سليل ال�ساملة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع عندام احلديثة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروق �سحار املميزة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القواعد الثابتة للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غاف ال�سيخ الف�سية - ت�سامنية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلاهلي احلديثة للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء ال�سويحرة للتجارة واملقاولت �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ارام للم�ساريع الرائدة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نزهة �سواطئ �سحار �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فائق العاملية �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإنتري دريل عمان �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدينة مالهي ال�سيب �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ا�سرتاحة �سحم ال�سياحية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خريات الوهرة للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سحي واملقبايل للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تي اأر �سي الهند�سية �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع جنوب �سداب �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اخلوبار اجلديدة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ض العاديات للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لألى �سور للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو لهف العرميي للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ الغيل احلديثة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل ال�سرق الأو�سط �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزايا ال�سرق املتحدة للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمان للزيوت والأعمال التجارية �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحار للم�ساريع املثالية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول �سمرقند للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نخيل القريتني للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
املميزة للتجارة  العربية  الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سحار  اأعمال  انتهاء  اإعالن عن 

واملقاولت �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم ال�سرق للحديد �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نهر الأملا�ض �ض.م.م.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نا�ض لالإن�ساءات �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فيافـي امل�سفاه للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

و�سريكه  العمراين  �سامل  علي  حممد  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 
للتجارة �ض.م.م.

للتجــــارة  وولــــده  الالهــــوري  هـــالل  ل�سركـــة  الت�سفـيــــة  اأعمــال  انتهـاء  عــن  اإعــالن 
واملقــاولت - تو�سيــة.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ طوي حامت للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو مر�سد الكيومي للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـيةل�سركة روائع التعمري لالإن�ساءات �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كراكنل �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نا�سر املغيزوي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمد الهنائي واأولده للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الت�سميم امللكي �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء ح�سيفني للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزايا الأفق املميزة للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خيوط احلرير املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فلمار لل�سناعات الفنية �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلطــوة للخدمــات البرتولية - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الظاهرة املتحدة للتجارة واملقـاولت �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فخر �سمائل ال�ساملة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الو�سق الأبي�ض للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع احلمادي املتكاملة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع املروة الذهبية - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيف املكارم - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهور الأفرا�ض املتميزة - تو�سية.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1435(

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار
قـــرار وزاري 
رقــم 2022/6

بتعديل بع�ض اأحكام القرار الوزاري رقم 2018/19
 باإن�شـــاء اجلامعـــة الوطنيـــة للعلــــوم والتكنولوجيـــا

ا�ستنادا اإلـى نظام اجلامعات اخلا�سة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/41،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 99/42 فـي �ساأن اإن�ساء الكليات واملعاهد العليا اخلا�سة،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/98 بتعديل م�سمى وزارة التعليم العايل اإىل وزارة التعليم 

العايل والبحث العلمي واالبتكار وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

واإىل القرار الوزاري رقم 2018/29 باإن�ساء اجلامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى

ي�ستبدل بن�ص املادة االأوىل من القرار الوزاري رقم 2018/19 امل�سار اإليه، الن�ص االآتي:

املــادة االأولـــــى

تن�ســاأ جامعــة خا�ســـة مــن خـــالل دمـــج كليتــي كالدونيــان الهند�سيــة، وعمــان الطبيــة، 

االعتبارية،  ال�سخ�سية  لهـا  وتكـون  والتكنولوجيا(،  للعلوم  الوطنية  وت�سمــى )اجلامعة 

ويكون مقرهــا الرئي�ســي فـــي حمافظــة م�سقط، وت�سم اأربع كليات، وهي كلية الهند�سة، 

وكلية الطب والعلوم ال�سحية، وكلية ال�سيدلة، وكلية التكنولوجيا املتقدمة.

املــادة الثانيــــة

ين�سـر هـذا الـقرار فـي الـجـريدة الـر�سميـة، ويعـمل به من اليوم التايل لتـاريـخ ن�سـره.

�شـدر فـي: 14 من �شعبــــــــــان 1443هـ

املوافـــــق: 17 من مــــــــــــار�ض 2022م
  د. رحمــــة بنــت اإبراهيــــم املحروقيــــة
وزيرة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار
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هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة

قـــرار 

رقــم 2022/262

باإ�سدار الالئحة التنظيمية لدعم ال�سناعات احلرفـية

ا�ستنادا اإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم ٢٠٢٠/1٠٧ باإن�ساء هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 

وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي، 

واإىل موافقة جمل�س اإدارة هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

يعمل فـي �ساأن دعم ال�سناعات احلرفـية باأحكام الالئحة التنظيمية املرفقة.

املــادة الثانيــــة

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

املــادة الثالثــــة

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

�سـدر فـي: 21 من �سعبــــــــــان 1443هـ

املوافـــــق: 24 من مــــــــــــار�س 2022م

قيــ�س بن حممــد بن مو�ســى اليو�ســف 
وزير التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار     

رئيــــــــــ�س جملــــــــ�س اإدارة 

هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة
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الالئحــة التنظيميــة لدعــم ال�سناعــات احلرفـيــة 

الف�ســل الأول

تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة، يكون للكلمات والعبارات االآتية املعنى املبني قرين كل منها، 

ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر:

1 - الهيئـــة: 
هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة.

2 - الرئيــ�س: 
رئي�س الهيئة. 

3 - احلرفـــي: 
كل �سخ�س طبيعي يزاول ن�ساطا اأو اأكرث من اأن�سطة ال�سناعات احلرفـية.

4 - املوؤ�س�سة احلرفـية: 
املوؤ�س�سة ال�سغرية اأو املتو�سطة التي تزاول ن�ساطا من اأن�سطة ال�سناعات احلرفـية.

5 -  امل�ستفـيــد:
 احلرفـي اأو املوؤ�س�سة احلرفـية احلا�سلة على الدعم وفقا الأحكام هذه الالئحة.  

6 - الدعــــم: 
مبلغ مايل ي�سرف للم�ستفـيد لتنمية وتطوير ال�سناعة احلرفـية. 

7 - اللجنــة: 
اللجنة املن�سو�س عليها فـي املادة )3( من هذه الالئحة. 

املــادة ) 2 (

تتوىل الهيئة دعم ال�سناعات احلرفـية املن�سو�س عليها فـي امللحق املرفق بهذه الالئحة 

لتنمية وتطوير هذه ال�سناعات. 

كما يجوز لها دعم ال�سناعات احلرفـية التي ت�سرف عليها اجلمعيات االأهلية.

-13-



اجلريدة الر�سمية العدد )1435(

املــادة ) 3 (

وحتديد  اأع�سائها  بت�سمية  وي�سدر  الدعم،  طلـبات  فـــي  للبــت  الهيئــة  فـي  جلنـــة  ت�سكـــل 

اخت�سا�ساتها و�سالحياتها ونظام عملها قرار من الرئي�س.

الف�ســل الثانــي 

�شــروط واإجــراءات الدعــم

املــادة ) 4 (

ي�سرتط حل�سول احلرفـي الفرد على الدعم االآتي: 

1 - اأن يكون عماين اجلن�سية.

٢ - اأن يكون م�سجال فـي قاعدة بيانات الهيئة.

3 - اأن يكون حا�سال على ترخي�س من قبل اجلهات املخت�سة ملزاولة ال�سناعة احلرفـية.

4 - اأن يكون قد التحق بربامج تدريبية حرفـية تخ�س�سية معتمدة من قبل الهيئة

واأكمل الدورة بنجاح اأو تتوفر لديه اخلربة العملية التي تقدرها الهيئة.

5 - اأن يدير وي�سرف على ال�سناعة احلرفـية حمل الدعم.

6 - اأال يكون قد �سبق منحه دعما خالل )٢( ال�سنتني ال�سابقتني على تقدمي الطلب.

٧ - اأن يكون لديه موقع حمدد ملزاولة ال�سناعة احلرفـية حمل الدعم.

املــادة ) 5 (

ي�سرتط حل�سول املوؤ�س�سة احلرفـية على الدعم االآتي: 

1 - اأن يكون الن�ساط احلرفـي م�سافا فـي ال�سجل التجاري للموؤ�س�سة.

٢ - اأن تكون م�سجلة فـي قـاعدة بيانات الهيئة.

3 - اأال تكون قد �سبق منحها دعما خالل )٢( ال�سنتني ال�سابقتني على تقدمي الطلب.

4 -  اأن يكون لديها موقع حمدد ملزاولة ال�سناعة احلرفـية حمل الدعم.

املــادة ) 6 (

يقدم طلب الدعم اإىل الهيئة على النموذج املعد لهذا الغر�س، مرفقا به امل�ستندات والبيانات 

املحددة بالنموذج امل�سار اإليه، ويجوز للهيئة ا�ستيفاء اأي م�ستندات اأو بيانات اأخرى تراها 

الزمة للبت فـي طلب الدعم. 
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املــادة ) 7 (

جميع  ا�ستيفائها  من  والتحقق  الدعم  طلبات  درا�سة  الهيئة  فـي  املخت�سة  الدائرة  تتوىل 

ال�سروط واملتطلبات، ورفعها اإىل اللجنة. 

املــادة ) 8 (

ال�سروط  ا�ستيفاء طلبه  فـي حال عدم  الطلب  الهيئة مقدم  فـي  املخت�سة  الدائرة  تخطر 

واملتطلبات باأوجه النق�س فـي طلبه، ومنحه مهلة ال تتجاوز )3٠( ثالثني يوما من تاريخ 

اإخطاره ال�ستكمال اأوجه النق�س، واإال اعترب الطلب ملغى. 

املــادة ) 9 (

تقوم اللجنة بالبت فـي طلب الدعم خالل مدة ال تتجاوز )3٠( ثالثني يوما من تاريخ اإحالة 

الطلب اإليها من الدائرة املخت�سة، وفـي حال رف�س الطلب يجب اأن يكون قرار الرف�س م�سببا. 

املــادة ) 10 (

حتــدد اللجنــة قيمــة واأوجــه �ســرف الدعــم املقــدم للم�ستفـيــد فـــي حــدود املبالغ املحددة 

لل�سناعات احلرفـية املن�سو�س عليها فـي امللحق املرفق بهذه الالئحة.

املــادة ) 11 (

تاريخ  من  يوما  �ستني   )6٠( خالل  الدعم  طلب  رف�س  قرار  من  للرئي�س  التظلم  يجوز 

اإخطار مــقدم الطلـــب بقـــرار الرفــ�س، وعليــه البت فـي التظلم خالل مدة ال جتاوز )3٠( 

ثالثني يوما من تاريخ تقدميه، ويعترب م�سي هذه املدة دون البت فـيه، رف�سا للتظلم. 

الف�ســـل الثالــث

التزامــات امل�ستفـــيد

املــادة ) 12 (

يلتزم امل�ستفـيد باالآتي:

1 - التقيد باأوجه �سرف الدعم املحددة من قبل اللجنة. 

٢ - متكني الهيئة من احل�سول على املعلومات والبيانات اخلا�سة بال�سناعة احلرفـية 

حمل الدعم، ال�ستخدامها وم�ساركتها مع اجلهات املخت�سة. 

3 - التعاون مع الهيئة ملتابعة �سري م�سروع ال�سناعة احلرفـية حمل الدعم، والقيام 

بالزيارات الدورية. 

4 - اإخطار الهيئة فـي حال تغيري املوقع املحدد ملزاولة ال�سناعة احلرفـية. 
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الف�ســـل الرابــع

اإلغــاء قــرار الدعــم 

املــادة ) 13 (

يلغى قرار الدعم قبل �سرف قيمته بقرار من الرئي�س فـي احلاالت االآتية: 

1 - ثبـــوت احل�ســـول علــى الدعم عن طريق الغ�س اأو التدليــ�س اأو تقديـــم م�ستنـــدات 

اأو معلومات غري �سحيحة. 

٢ - �سدور حكم ق�سائي يرتتب عليه اإنهاء م�سروع ال�سناعة احلرفـــية حمـــل الدعــم 

اأو تعذر اال�ستمرار فـي تنفـيذه. 

الت�سرفات  من  غريها  اأو  التنازل  اأو  بالبيع  الدعم  حمل  امل�سروع  فـي  الت�سرف   -  3

القانونية. 

اأو االإ�سابـة بعجز كلي مينعه من اال�ستمرار فـي مزاولة  الفــرد،  امل�ستفـيــد  4 - وفــاة 

م�سروع ال�سناعات احلرفـية حمل الدعم، ويجوز للرئي�س املوافقة على ا�ستمرار 

منح الدعم الأحد الورثة الذين تنطبق عليهم ال�سروط املن�سو�س عليها فـي املادة )4(

من هذه الالئحة بناء على طلب موقع من باقي الورثة.   
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ملحـــق
 بال�سناعات احلرفـية حمل الدعم 

ال�سناعة احلرفـيةم

�سنع املنتجات احلرفـية بتقطري الزهور واالأع�ساب1

�سنع املنتجات احلرفـية الإنتاج ماء وزيت اللبان٢

�سنع وجتهيز البخور3

�سنع املنتجات احلرفـية مل�ستح�سرات التجميل والعطور4

�سنع املنتجات احلرفـية من الن�سيج اأو ال�سوف5

�سنع املنتجات احلرفـية من اجللد6

�سنع املنتجات احلرفـية من ال�سعف٧

�سنع املنتجات احلرفـية من اخل�سب8

�سنع املنتجات احلرفـية من الفخار واخلزف9

�سنع املنتجات احلرفـية من احلجر واجلب�س1٠

�سنع املنتجات احلرفـية امل�ستقة من العظام11

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للفخاريات وامل�سغوالت اليدوية1٢

�سنع املنتجات احلرفـية من الف�سة13

�سنع املنتجات احلرفـية من النحا�س واملعادن14

�سنع املنتجات احلرفـية من االأملنيوم15

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للف�سيات والهدايا16

�سنع اخلناجر العمانية1٧

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للخناجر العمانية18

�سنع املنتجات احلرفـية الأدوات ال�سيد التقليدية19

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمنتجات احلرفـية٢٠
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1435(

وزارة العمــــل

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

تعلن وزارة العمـــل ا�ستنـــادا اإلـى القرار الوزاري رقم 2018/500 ب�سـاأن نظام ت�سكيل وت�سجيل 

وعمل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتــاد العام لعمــال �سلطنة عمان اأن جمموعة 

العماليــة  العامـــة للرعايـــة  املديريـــة  اإىل  ( تقدمـــوا  النفــط  �سركـــة ) مكامــن  من عمـــال 

بالــوزارة بطلـب ت�سجيـل نقابــة عمال االحتاد العام لعمال �سلطنة عمان، ولكل مت�سرر احلق 

فـي االعتـرا�ض على هـذا الطلـب، على اأن يكــون اعرتا�سـه م�سببـا واأن يتقـدم به اإىل جلنة 

بحـث االعرتا�ســـات امل�سكلــــة بالـــوزارة لهـــذا الغـــر�ض، وذلك خـــالل ثالثيـن يومـا من تاريخ 

ن�سر هذا االإعالن.
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

اإعــــــالن

تعلـــن دائــرة امللكيـــة الفكريـة وفقا لأحكام املادة )4/24( من قانــون حقوق امللكيــة ال�صناعيــة 

ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/67، اأنه مت جتديد مدة حماية النماذج ال�صناعية 

امل�صجلة املذكورة باجلدول املرفق ملدة )5( خم�س �صنوات اأخرى.

تاريـخ الت�سجيـلا�ســــم ال�سركــــةرقم النموذج ال�سناعيم

1OM/ID/2012/00006
فـيزا انرتنا�صيونال �صريف�س 

ا�صو�صيي�صن

2012/3/12

2OM/ID/2012/00007
فـيزا انرتنا�صيونال �صريف�س 

ا�صو�صيي�صن

2012/3/12
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�إعــــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولــة وفقـــا لأحكــام 

قانـون )نظـام( العالمـات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33. 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 109978

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم داخلي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فاطمة اخلرو�سي للت�سميم الداخلي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 1733 ر ب: 111، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2017/5/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150006

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التدريب التي توفرها اأجهـــزة متثيليــة )توفـــري دورات تدربيــة واملهنية(، خدمات 

الرتبية والتعليم، الأكادمييات للرتبية والتعليم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكلية احلديثة للتجارة والعلوم

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/11
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150870 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 äÉjÉ¨d  â°ù«d  ºØ∏d  ä’ƒ°ùZ  ,Iô°ûÑdG  ¢†««ÑJ  äÉÁôc  ,¿ƒHÉ°U

 ó«©Œ äGô°†ëà°ùe ,ô©°û∏d äÉfƒ∏e ,ô©°û∏d ,ø°Tƒd ∫ƒ°ùZ ,á«ÑW

 ,êÉ«µe ,ájô£Y äƒjR ,¿Éæ°SCG äÉØ¶æe ,π«ªŒ äGô°†ëà°ùe ,ô©°ûdG

 ,ôaÉX’ÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe ,π«ªéàdG ¢VGôZC’ ,ø°Tƒd ä’ƒ°ùZ ,∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe

 äGô°†ëà°ùe  ,êÉ«µe  ≥«MÉ°ùe  ,Iô°ûÑdÉH  ájÉæ©∏d  π«ªŒ  äGô°†ëà°ùe  ,Qƒ£Y  áYÉæ°U

 OGƒe  ¥ô©∏d  äGOÉ°†e  ,áæjõ∏d  ∂dÉàdG  ¥ƒë°ùe  ,á¡jôµdG  íFGhôdG  ádGRE’  ¿ƒHÉ°U  ,ábÓM

 äÓjõe  ,IQÉ«W  äƒjR  Qƒ£Y  ,π«ªŒ  äGô°†ëà°ùe  QGôª°SEÓd  äGô°†ëà°ùe  ,â«dGƒà∏d

 ,ô©°û∏d ,…GÈ°S PGPQ ,ábÓ◊G ó©H ÉŸ ,ø°Tƒd ∫ƒ°ùZ ,äÉfGƒ«ë∏d hCG ô°ûÑ∏d á¡jôµdG íFGhôdG

 ,AGƒ¡dG  Ò£©J  äGô°†ëà°ùe  ,áÑ«W  íFGhQ  Iô£©ŸG  áØØéŸG  OQƒdG  ¥GQhCG  øe  äÉéjõe

 OGƒe ,áaÉ¶ædG  äGhOCG  ¥ô©∏d  á∏jõe hCG  á«ë°U hCG  á«°üî°T  ¢VGôZC’ π°ù¨dG  äGô°†ëà°ùe

 ,ô©°ûdG  º«©æàd  äGô°†ëà°ùe  ,ô©°û∏d  º°SÓH  ,á«Ñ£dG  ¢VGôZC’G  Ò¨d  ∂«dóà∏d  á«eÓg

.á«°üî°ûdG áaÉ¶ædÉH ájÉæ©∏d á«ÑW ÒZ äGô¡£e ,¿Éæ°SC’G ¢†««ÑJ §FGô°T

óàª«d ËÒ∏«`a :º``````````````````````````````````°SÉH
ájóf’ôjEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

Góf’ôjEG ,2 ø∏HO ,‹ƒg ´QÉ°T 23/22 ,¢ShÉg ¢ùjƒL :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

151050 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

 ,hôØdG øe ä’É°T ,AÉØ∏◊G è«°ùf øe ∫OÉæ°U hCG ájòMCG ,¿É°üªb äÉbÉj ,á°ùÑdCG ƒµjôJ ,≥£f

 ,á«∏NGO ¢ùHÓe º°ù÷G ´ò÷ äGó°ûe ,¢ùHÓe äÉ«HÓL ,á«ª°SQ äÉ©Ñb ,Ωó≤dG Iôµd ájòMCG

 Qƒ«°S ,äGQGó°U ,á«WÉ£e ±ÉØNCG ,á«∏NGO ¢ùHÓe º°ù÷G ´òL øe »∏Ø°ùdG º°ù≤∏d äGó°ûe

alamat 94.indd   2 3/22/22   11:39 AM
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 IOÉ°†e ¢ùHÓe ,∞WÉ©e ,á«fóÑdG á°VÉjô∏d ájòMCG ,ÜÉéM hCG QÉªN ¬Lh á«£ZCG ,¥Éª£∏d

 AÉjRG ,ó«dGƒª∏d ¢ùHÓe ,ÒfÉæJ ,¢ùHÓe ±ƒ°üdG øe ÜGƒKCG ,¥É°ù∏d á«£ZCG äÉbÉªW ,AÉª∏d

 ,¢ùHÓe øjó«dG áÄaóàd á«£ZCG ,¢ùHÓe π«jGôe ,ΩÉªc’G äÉeÉeR ,á°VÉjô∏d ¿É°üªb ,Ωóî∏d

 Ú`ØàµdG »£¨J áë°ThCG ,±ÉØNCG ,äÉ©Ñb áØbÉ°S’G ¿Éé«J ,õ«`aÉØb ,ÜÉ«ãdG øe AGõLCG äÉYGQP

 ,äÉeÉé«H  ,¢ùHÓŸG  Üƒ«L  ,ÅWÉ°û∏d  ájòMCG  ,ÅWÉ°û∏d  ¢ùHÓe  ,á«FÉ°ùf  äGAÉÑY  ,Qó°üdGh

 ,á«LQÉN  ∞WÉ©e  ,Qó°ü∏d  äGó°ûe  ,á«∏NGO  πjhGô°S  ,∫OÉæ°U  ,á«Ñ°ûN  ájòMCG  ,ÚJÉ°ùa

 ±ƒ°üdG  øe äÉà«cÉL ,á«eÉ¶f äGõH  ,ájòMCÓd Qƒ«°S  ,á°VÉØ°†a ÜGƒKCG  ,ájòMCÓd Üƒ©c

 ,ΩÉªëà°SÓd  ¢SCGQ  á«£ZCG  ,¢ùHÓe  ôªN  ,¥QƒdG  øe  ¢ùHÓe  ,¢ùHÓe  äÉà«cÉL  ,¢ùHÓe

 øe áYƒæ°üe ÒZ ∫ÉØWCÓd äÉjQó°U ,ΩÉªëà°SG ∫PÉÑe ,áMÉÑ°S ÜGƒKCG ,ΩÉªëà°SG πjhGô°S

 á«£ZCG ,á°VÉjô∏d ájòMCG ,ÜQGƒ÷G hCG  ájòMCÓd Üƒ©c ,ájòMCG ,Ωó≤dG ¢SÉÑ∏d ∫É©f ,¥QƒdG

 á∏jƒW ¥É°S äGP ájòMCG ,Ωó≤dG Iôc ájòMC’ ™FÉ°UQ ,Úeó≤dG áÄaóàd É«FÉHô¡c øî°ùJ ’

 ¢ùHÓe ,ájòMC’G ¥’õf’ á©fÉe äGhOCG ,á°ùæ∏≤e äÉà«cÉL ,¢ùHÓe ¢SCGQ á£HQCG ,á°VÉjô∏d

 ÜQGƒL ,á∏jƒW ÜQGƒL ,ΩÉªëà°SG ±ÉØNCG ,ΩÉªëà°SG ∫OÉæ°U ,Ωó≤dG ¢SÉÑd ,äGQÉ«°ùdG »≤FÉ°S

 ,áë£°ùe  Iôjóà°ùe  äÉ©Ñb  äÉ¡jÒH  ,á∏jƒ£dG  ÜQGƒé∏d  Üƒ©c  ,¥ô©∏d  á°UÉe  á∏jƒW

 äGP  ájòMCG  ,äÉfƒdƒch  ÜQGƒL  ,¢SCGô∏d  á«£ZCG  äÉ©Ñb  ,¢ûjQ  øe  äÉYÉØd  ,á«dGhô°S  ájOQCG

 ,¢ùHÓª∏d  ä’É«°T  ,¢ùHÓe  äÉ«bGh  ,Ωó≤dG  ¢SÉÑd  ±GôWCG  ,á«`Ø°üf  ájòMCG  ,á∏jƒW  ¥É°S

 ,IÒ°üb  ájƒ°ùf  äGÎ°S  ä’ƒ°ü«ªb  ,áÄaóà∏d  äÉbÉj  ,¢ùHÓe  äÉbÉj  ,á£HQCG  äGP  ájòMCG

 ,¢ùHÓe ¢ùfGôH ,á«fÉàc ¢ùHÓe ,á«∏NGO ¢ùHÓe äGQGó°U ,á≤«°V äÉ©Ñb ,á«à– πjhGô°S

 äGAÉÑY ,äGÎ°S ,∫PÉÑe ,ä’É°T ,¢ùHÓe áeõMCG ,¢ùª°ûdG øe äÉ«bGh ,äÉ©Ñb ,πcÉ«g ôWCG

 ,á∏jƒ£dG ÜQGƒ``é∏d ä’É```ªM ,ÜQGƒé∏d á£HQCG ,ÜQGƒé∏d ä’ÉªM ,IÒ°üb ÜQGƒL ,áæ¡µdG

 ,ΩÉªcC’G - IÒ°üb ¿É°üªb ,¢ü«ª≤dG Qó°U ,¿É°üªb ,äÉfÉÑ°V á«∏NGO ∫É©f ,ájòMC’G äÉYôa

 á∏HÉb äÉbÉj ,¢ùHÓe hôa ,ájòMCÓd ájójóM ™£b ,äÉ©Ñb ,(∫ÉØWC’G ¢ùHÓe h)¢ùHÓe

 ¢ùHÓe  ,¢ùHÓe  ádhô°ùe  ¿É°üªb  ,AÉŸG  ≈∏Y  èdõà∏d  áÑWQ  ä’òH  ,á≤«°V  ÜGƒKCG  ,∂Ø∏d

 á«£ZCG ,∫ÉØWCÓd πjhGô°S ,IõgÉL ¢ùHÓe ,ä’òH ,AÉ°ùæ∏d äGó°ûe ,¥ô©∏d á°UÉe á«∏NGO

 ,¢ùHÓe IÒ°üb äÉfƒ∏£æH ,äÉbÉªW ,Ωó≤dG ¢SÉÑd äÉYôa ,≥æY äÉ£HQ ,¢ùHÓe ÚfPÓd

alamat 94.indd   3 3/22/22   11:39 AM
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 IõgÉL äÉfÉ£H ,¢ùHÓe õ«`aÉØb ,á«LQÉN ¢ùHÓe ,äÉLGQódG »ÑcGôd ¢ùHÓe ,äÉfƒ∏£æH

 ,á«∏NGO ¢ùHÓe á«∏NGO ¿É°üªb ,èdõJ ájòMCG ,á«à– ÒfÉæJ ,áë°ThG ,¢ùHÓe øe AGõLCG

 ,á«fóÑdG  á°VÉjô∏d  ¢ùHÓe  ,áÑbô∏d  πjOÉæe  áeôfl  πjOÉæe  ,á«∏NGO  á«FÉ°ùf  ¢ùHÓe

 …QÉ°S  ,ájôµæàdG  äÓØë∏d  ¢ùHÓe  ,äÉMôW  ,ájó∏L  ¢ùHÓe  ,ó∏≤e  ó∏L  øe  ¢ùHÓe

 äÉ©Ñb  ,á°†jôY ≥æY äÉYÉØd  áàµ°SG  ,ºFÉªY ,äÒ°T-»J ºc ∞°üf  ¿É°üªb ,…óæg ¢SÉÑd

 á«bQh  äÉ©Ñb  ,á©Hôe  Üƒ«L  ,¢ùHÓe  Oƒ≤æ∏d  áeõMCG  ,∂ª°ùdG  ó«°üd  äGQGó°U  ,ΩÉªëà°SG

 äGRÉØb ,ájó«∏≤J ¢ùHÓe ,äÉHÉµdG ,É¡à– á«`Øfl  πjhGôK ™e ÒfÉæJ ,Ωƒf á©æbG ,¢ùHÓe

 á«∏NGO ¢ùHÓe ,¢SCGô∏d á«£ZCG áæjõ∏d äÉ©Ñb ,Rƒ∏H ÚJÉ°ùa ,πjhGô°ùdG ≥«°V ∫É£æH ,èdõà∏d

 ÜQGƒL ,πMÉµdG  ájòMCG  ,äGAGOQ  ,IóqÑ∏e ájòMCG  »µædÉa  ,á°VÉjô∏d  á«∏NGO ¿É°üªb ,á«fÉàc

 …R ,¬«JGQÉµdG …R ,ô©°ûdG ∞«`Ø°üJ óæY Ú`ØàµdG ≈∏Y ™°Vƒj ™ª°ûe ,¥ô©∏d á°UÉe IÒ°üb

 ≈∏Y …ƒà– ¢ùHÓe ,ΩÉªcCÉH á«bQh ÒZ πjGôe ,ƒæ«ª«c ,RÉÑª÷G á°VÉjQ ¢ùHÓe ,hOƒ÷G

 ,™HÉ°UCG ÓH äGRÉØb ,äÉ©Ñ≤dG ΩRGƒd ,ájòMCÓd Üƒ©c »bGh ,IRô£e ¢ùHÓe ,∞«ëæà∏d OGƒe

 áë°ThCG ,IAÉ°VE’ÉH áLƒeóŸG ¢ùHÓŸG ,…ó∏÷G íØ£dG øe »bGh ,(¢ùµJ’) »WÉ£ŸG ¢SÉÑ∏dG

.á≤°U’ Qó°U ä’ÉªM ,¢SCGôdG á«£¨àd

∞°Sƒj âæH º«gGôHEG ÉfQ :º``````````````````````````````````°SÉH
ájQƒ°S :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,¢Sƒeó≤dG  ä’GƒM  õcôe  πHÉ≤e  ,ó©°S  ï«°ûdG  ,¢SƒWôW  ,ÉjQƒ°S  :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ÉjQƒ°S ,3+2+1 / 3381 QÉ≤Y

2021/12/15 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG

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

alamat 94.indd   4 3/22/22   11:39 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151056 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ™«ÑdG  äÉjÉ¨d ΩÓYE’G πFÉ°Sh ≈∏Y ™∏°S  ¢VôY ,™∏°ùdG  ¢VôY ,∫ÉªYC’G IQGOEG  »`a IóYÉ°ùŸG

 äGOGóeE’Gh á«ë°üdGh ájô£«ÑdGh á«dó«°üdG  äGô°†ëà°ùª∏d áFõéàdG  äÉeóN ,áFõéàdÉH

.á«Ñ£dG

Ω.Ω.P âØ°T ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b :á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b ,áMhódG ,20778 :Ü.¢U ,á«Hô©dG Iôjõ÷G ´QÉ°T :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/15 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

           ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

151066 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 ,äÉjÒàaÉµdG äÉeóN ,»gÉ≤ŸG äÉeóN ,±ÉµàY’G äƒ«H äÉeóN ,ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH øjƒªàdG

 äÉÑLƒdG  Ëó≤J  ºYÉ£e  äÉeóN  ,á«JGòdG  áeóÿG  ºYÉ£e  äÉeóN  ,ºYÉ£ŸG  äÉeóN

.ƒcƒ°TGh ºYÉ£e äÉeóN ,ájòZC’G ≈∏Y âëf ,áØ«`ØÿG

¢ûg º©£e :º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b :á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b ,áMhódG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/15 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

           ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 94.indd   5 3/22/22   11:39 AM

-27-



(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151288 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 »`a  äÉ«›ÈdG  ôjƒ£J  ,SaaS  äÉeóîc äÉ«›ÈdG  ,âfÎfE’G  »`a  åëH  Iõ¡LCG  Ò`aƒJ

 ábOÉ°üe  äÉeóN  ,PaaS  äÉeóîc  äÉeƒ∏©ŸG  É«LƒdƒæµJ  äÉ°üæe  ,äÉ«›ÈdG  ô°ûf  QÉWEG

 ábOÉ°üe  äÉeóN  ,á«fhÎµdE’G  IQÉéàdG  äÓeÉ©Ÿ  É«LƒdƒæµàdG  ΩGóîà°SÉH  Ωóîà°ùŸG

.óMGh ∫ƒNO π«é°ùJ á«æ≤J ΩGóîà°SÉH Ωóîà°ùŸG

çQE’Gh ™jQÉ°ûª∏d É«∏©dG áæé∏dG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b :á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b ,áMhódG - 62022 :Ü.¢U ,¢û«fQƒµdG ´QÉ°T ,´óÑdG êôH :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

           ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

151289 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 äÓ«¡°ùJ  Ò`aƒJ  ,¬```«`aÎdG  hCG  º```«∏©à∏d  äÉ``°ùaÉæŸG  hCG  äÉjQÉÑŸG  º«¶æJ  ,á«∏°ùàdG  äÉeóN

 á«`aÉ≤K äÉjÉ¨d ¢VQÉ©ŸG º«¶æJ ,¬«`aÎdG øY äÉeƒ∏©e ,ádƒéàŸG äÉÑàµŸG äÉeóN ,á«°VÉjQ

 ≥aGôe ÒLCÉJ ,äÉÑcôŸG óY á°VÉjôdG äGó©e ÒLCÉJ ,á«°VÉjôdG äÉjQÉÑŸG º«¶æJ ,á«ª«∏©J hCG

 ÜÉ©dC’G  äÉeóN  ,á«°VÉjôdG  äÉÑ°SÉæŸG  â«bƒJ  ,á«°VÉjôdG  äGôµ°ù©ŸG  äÉeóN  ,äGOÉà°S’G

.Ö©∏dG äGó©e ÒLCÉJ ,á«°VÉjôdG ÖYÓŸG ÒLCÉJ ,Üƒ°SÉM áµÑ°T øe Iô°TÉÑe áeó≤ŸG

çQE’Gh ™jQÉ°ûª∏d É«∏©dG áæé∏dG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b :á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b ,áMhódG - 62022 :Ü.¢U ,¢û«fQƒµdG ´QÉ°T ,´óÑdG êôH :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

           ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 94.indd   6 3/22/22   11:39 AM

-28-



(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151291 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

 á÷É©e  ,ájQÉ≤©dG  ¿hDƒ°ûdG  ,(á«dÉŸG  ¿hDƒ°ûdGh)  á«∏jƒªàdG  äÉeóÿG  ,ÚeCÉàdG  äÉeóN

 ≈∏Y  áª∏µdG  ΩGóîà°SG  πãe  á«dÉŸG  äÉeóÿG  ájÉª◊)  ¿ÉªàF’G  äÉbÉ£ÑH  ™aódG  äÉ«∏ªY

 äÉYƒaóe πµ°T »`a á«dÉŸG äÉeóÿG Ëó≤J ,∂dP ¤EG Éeh ‹B’G ±Gô°üdG ¿ÉªàFG äÉbÉ£H

.( ôØ°ùdÉH á≤∏©àŸG FAN ID RÉ¡÷ ÊhÎµdE’G ™aódG äÉeóN ΩGóîà°SÉH

çQE’Gh ™jQÉ°ûª∏d É«∏©dG áæé∏dG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b :á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b ,áMhódG - 62022 :Ü.¢U ,¢û«fQƒµdG ´QÉ°T ,´óÑdG êôH :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

           ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

151293 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ™«ªŒ ,á«FÉYO  hCG  ájQÉŒ äÉjÉ¨d  ¢VQÉ©ŸG  º«¶æJ  ,ájQÉéàdG  äÉeƒ∏©ŸG  ä’É```ch  äÉ```eóN

 äÉeƒ∏©e ,Üƒ°SÉM äÉfÉ«H óYGƒb »`a äÉeƒ∏©e º«¶æJ ,Üƒ°SÉM äÉfÉ«H óYGƒb »`a äÉeƒ∏©ŸG

.äÉeóÿG hCG äÉéàæŸG QÉ«àNG »`a Úµ∏¡à°ùª∏d íFÉ°üfh ájQÉŒ

çQE’Gh ™jQÉ°ûª∏d É«∏©dG áæé∏dG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b :á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b ,áMhódG - 62022 :Ü.¢U ,¢û«fQƒµdG ´QÉ°T ,´óÑdG êôH :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

           ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 94.indd   7 3/22/22   11:39 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151294 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a

 äGQƒ°ûæe  ,ájójôH  äÉbÉ£H  ,á«°SÉWôb  á«∏«dO  äÉbÉ£H  ,äÉbÉ£H  ,ôcGòJ  ,IÒÑc  äÉfÓYEG

 äÉbÉ£Ñd á«FÉHô¡c ÒZ äÉ©HÉW ,ájQhO ájQÉÑNCG äGô°ûf ,áÄæ¡J äÉbÉ£H ,äÉÑ«àc ,áYƒÑ£e

.äGô°ûf ,¿ÉªàF’G

çQE’Gh ™jQÉ°ûª∏d É«∏©dG áæé∏dG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b :á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b ,áMhódG - 62022 :Ü.¢U ,¢û«fQƒµdG ´QÉ°T ,´óÑdG êôH :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

           ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

151508 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ™«H äGƒ°ù°ùc’Gh π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùe ™«H ∫ÉØWC’Gh á«FÉ°ùædGh á«dÉLôdG ¢ùHÓe ™«H

.(∂«JƒH) Iô°ûÑdG ájÉæ©dG äGhOCG

Úæ«©dG AÉî°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 94.indd   8 3/22/22   11:39 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151510 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W 

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.Qƒ£©dG ™«H

 óªMCG  øH  ó°TGQ  âæH  áªMQh  …ôHÉ÷G  ôeÉY  øH  ¿ÉØ∏N  øH  óªMCG  :º``````````````````````````````````°SÉH
IQÉéà∏d á«MGhôdG

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

2022/1/2 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

151512 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.¿ÓYEGh ájÉYO

IQÉéà∏d »µ°ûªµdG ¬`∏dGóÑY :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/2 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 94.indd   9 3/22/22   11:39 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151513 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

á∏eÉ°ûdG IQÉéà∏d »ÑgòdG âbƒdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/2 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

151514 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.AÉæÑdG

∑Ó°SC’G IôgR :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉfi ,ô°TƒH áj’h ,ôjƒÿG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/2 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 94.indd   10 3/22/22   11:39 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151515 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.ÜÉ©dC’G ™«H

á«dhódG IÉæ÷G á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/2 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151516 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 /ä’hÉW ™«H ,äÉfGõN ™«H ,ä’ƒcCÉŸGh áª©WCÓd á«µ«à°SÓH áæjR ™«H ,¢VôY äÉMƒd ™«H

 ™«H  ,Ö°ûÿG  øe  Iô°SCG  πcÉ«g  ™«H  ,äÉÑàµe  ±ƒaQ  ™«H  ,∫ÉØWCÓd  Iô°SCG  ™«H  ,çÉKCG  ó°†f

 ™«H  ,çÉKCG  ™«H  ,ÖJÉµe  çÉKCG  ™«H  ,çÉKCG  ÖJÉµe  ™«H  ,ΩÉ©W  äÉfGõN  ™«H  ,»°TGôØ∏d  ófÉ°ùe

 ∞aQCG  ™«H  ,çÉKCG  ¢SCGôdG  ófÉ°ùe  ™«H  ,äÉØ∏ŸG  ßØM  äÉfGõN  ™«H  ,çÉKCG  ¢SQÉ¡Ø∏d  äÉfGõN

 ™«H ,ä’hÉW ™«H ,ä’hÉW ó°†f ™«H ,êGQOCG äGP äÉfGõN ™«H ,ÚYGQòH »°SGôc ™«H ,¢VôY

 ,çÉKCG ôFÉà°S ™«H ,Êó©e çÉKCG ™«H ,äÉ°Tôa ™«H ,óFÉ°Sh ™«H ,äÉ°VÉ«ÑdG GóYÉe Ωƒf ¢TGôa

.çÉKCG äÉÑàµe ™«H ,çÉKCG äGó°†æe ™«H ,çÉKCÓd ÜGƒHCG ™«H ,ä’hÉW á«£ZCG ™«H

á«ŸÉ©dG äÉ°ThôØŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/2 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 94.indd   11 3/22/22   11:39 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151517 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W 

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.™∏°†ŸG •ÓÑdG ∞«¶æJ

QÉªãà°S’Gh áYÉæ°ü∏d á∏eÉ°ûdG QÉë°U :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S:¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/2 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

151518 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.RQCG

õ«ªàŸG §≤°ùe ø°üM :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/2 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

 

alamat 94.indd   12 3/22/22   11:39 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151519 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a

.áWÉ°SƒdG äÉeóN

IQÉéà∏d §≤°ùe É«g :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,ô°TƒH áj’h ,á«Hƒæ÷G á∏«Ñ©ŸG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/2 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

151520 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.á°ûªbC’G ™«H

IQÉéà∏d »°ùeÉ°ûdG ó«©°S øH ¬∏`dGóÑY øH ó«©°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/2 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151521 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN ºYÉ£ŸG äÉeóN

á«dhódG í∏°üŸG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/2 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

151522 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 äÉYƒª›h Öàc ,á«cP AÉ«°TCGh äÉYÉ°S ,á«°SÉWôb:πãe á«ª«∏©J äÉéàæeh ∫ÉØWCG äÉéàæe ™«H

.∫ÉØWCG πjÉà°SG ∞j’h ¢ùHÓe ,á«ª«∏©J

IóFGôdG ∫ÉªYCÓd ´GóHE’G ∫ÓJ  :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉfi :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/2 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151532 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 äÉeóN ,äÉæ«àfÉµdG á∏≤æàŸG hCG áàbDƒŸG ºYÉ£ŸG äÉeóN ,äÉjÒàaÉµdG äÉeóN ,»gÉ≤ŸG äÉeóN

.ºYÉ£ŸG

IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG º«YõdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/2 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

151533 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

.áWƒ∏fl QÉ°†N hCG ¬cGƒa äÉHhô°ûe

Ò¡°ûdG ÒeC’G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/2 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151534 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

∫ÉªYCÓd á«dhódG Ü’ô£°SG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/2 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

151536 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

.(á«°ùª°ûdG ábÉ£dG ìGƒdC’ áFõéàdÉH ™«ÑdG) ábÉ£dG êÉàfEG

á«dhódG ‹ÉÿG ™HôdG á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/2 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151540 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤eh ºYÉ£e

IQÉéà∏d áÑ«©°ûdG ¥ÉæYCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/3 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

151543 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

.QƒîH ,Qƒ£Y áYÉæ°U ,Qƒ£Y ,Qƒ£Y ÒîÑJ äGô°†ëà°ùe

IQÉéà∏d »°Tƒ∏ÑdG »∏Y øH ¿É°†eQ øH ¢ù«b :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/3 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151544 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 31 áÄØdG »`a

.áLRÉW äGhGô°†N ,áLRÉW ¬cGƒa

IQÉéà∏d ídÉ°U ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/3 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

151545 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.á«YÉæ°üdG á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh QƒgõdG IQÉŒ

™jQÉ°ûª∏d …hóÑdG πaGƒb :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/3 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151546 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

.á«ÑjQóJ hCG á«ª«∏©J íFÉ°üf »æ¡ŸG ¬«LƒàdG ,»æ¡ŸG ÖjQóàdG IOÉYEG ,ÖjQóàdG OÉ°TQEG

Iõ«ªà`````ŸG ™jQÉ°ûª````∏d QÉë```ÑdG QQO :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/3 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

151547 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.(áeÉ©dG ájQÉéàdG ¿RÉîŸG) ≥jƒ°ùJ

§ØædG ∫ƒ≤M äÉeóNh ∫ƒ∏◊ πjhGôfG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/3 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151548 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.º©£e

äÉeóî∏d á«ŸÉ©dG »Ñ«°†ŸG AÉ≤æY :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,»Ñ«°†ŸG áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/3 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

151549 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 á``∏≤æàŸG hCG á```àbDƒŸG º```YÉ£ŸG äÉ```eóN ,äÉ```jÒàaÉµdG äÉ```eóN

.»gÉ≤ŸG äÉeóN ,ºYÉ£ŸG äÉ``eóN ,äÉ``æ«àfÉµdG

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/3 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151550 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

.á«Ñ£dG äGOÉ«©dG äÉeóN ,êÓ©dG äÉeóN ,¿Éæ°SC’G ÖW äÉeóN

IQÉéà∏d Iô◊G OGó°ùdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉfi :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/3 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

151552 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.É¡©HGƒJh á«FGò¨dG OGƒª∏d á∏ª÷ÉH ™«ÑdGh OGÒà°S’Gh ôjó°üàdGh ácô°û∏d …QGOEG Öàµe

QÉªãà°SÓd §≤°ùe Ö∏b :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/3 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151553 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

.π«ªŒ ¿ƒdÉ°U

IQÉéà∏d áãjó◊G á«dhódG QÉà°ûY ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/3 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

151554 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

.áMÉ«°Sh äÉjôØ°S Öàµe

∫ÉªYCÓd ¢ù«◊G ∞°Sƒj :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/3 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 94.indd   22 3/22/22   11:39 AM

-44-



(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151556 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH øjƒªàdG ,»gÉ≤ŸG äÉeóN

IóFGôdG á«ÑgòdG ºª≤dG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/3 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

151559 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

.¿Éæ°SC’G ÖW äÉeóN

ihõf ôéM ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/3 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151560 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

.(äGQÉWEG ≈∏Y á∏≤æàŸG á«MÉ«°ùdG äÉfÉaôµdG ÒLCÉJ) äÉÑcôŸG ÒLCÉJ

á«MÉ«°ùdG §≤°ùe äÉfÉaôc :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/3 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

151565 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 áæ```jõdG  ∑É```ª°SCGh  á``Ø«dC’G  äÉfGƒ«◊Gh  Qƒ«£∏d  á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdG

.É¡JÉeõ∏à°ùeh

ìÉéæ∏d Iõ«cQ á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/3 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151566 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

IQÉéà∏d »ª«©ædG ⁄É°S óªMCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/3 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

151567 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.‹B’G Ö°SÉ◊G äÉeõ∏à°ùeh èeGÈd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a ™«ÑdG

IQÉéà∏d º©æJ AGƒ°VCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/3 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151568 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.äGQÉ«°ùdG ™«Ñd ¢Vô©e

IQÉéà∏d ‹ÉLOõdG ΩÉ°ùM ƒHCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/3 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

151569 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.á«◊G Qƒ«£dG ™«H

»ŸÉ©dG AÉæÑdG á«æ≤J :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/3 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151570 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

.…É°ûdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/3 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

151571 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

IQÉéà∏d ±ƒæJ áMGh :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/3 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 94.indd   27 3/22/22   11:39 AM

-49-



(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151572 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

.QƒîÑdGh Qƒ£©dG äGô°†ëà°ùe

Qƒ£©∏d QóÑdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/3 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

151583 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

.á«Ñ£dG äGOGóeE’Gh á«f’ó«°üdG ™∏°ù∏d á∏ª÷ÉH ™«H

IQÉéà∏d πjÉ°ûf ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,ô°TƒH áj’h ,áÑjò©dG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/4 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151584 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

.(äÉjôØ°S ä’Éch) ,¬«`aôJ ôcGòàdG ä’Éch äÉeóN

ájQÉéàdG äÉeóî∏d ihõf :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/4 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

151585 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 ÖjQóàdG ,äÉYÉªàL’G IQGOEGh º«¶æJ ,äGhóf IQGOEGh º«¶æJ ,º«∏©àdGh á«HÎ∏d äÉ«ÁOÉcC’G

.»æ¡ŸG ÖjQóàdG IOÉYEG ,ÖjQóàdG OÉ°TQEG ,»æjódG º«∏©àdG ,¢VôY »∏ª©dG

áãjó◊G ¿ÉbôØdG Qƒf á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,QÉØX á¶aÉfi ,ádÓ°U áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/4 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151586 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.(∫ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEG) áàbDƒŸG ∫ÉªYC’G IQGOEG äÉeóN

ájQÉéàdG á«æWƒdG …ó«æ°ùdG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,»∏Y ƒH »æH ¿Ó©L áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/4 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

151587 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.¥ƒ°ùJ õcôe

IQÉéà∏d ÒÿG ÜhQO QÉ°ùe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/4 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151588 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ,Üƒ°SÉM äÉfÉ«H óYGƒb »`a äÉeƒ∏©e º«¶æJ ,Üƒ°SÉM äÉfÉ«H óYGƒb »`a äÉeƒ∏©ŸG ™«ªŒ

 äÉeóNh  ™∏°S  AGô°T  øjôNBÓd  ÚeCÉJ  hCG  Ò`aƒJ  äÉeóN  ,ôjƒ°üàdÉH  ï°ùædG  ä’BG  ÒLCÉJ

 äÉjÉ¨d  §«£îàdG  ,øjôNBÓd Üƒ°SÉM äÉØ∏e »`a  äÉeƒ∏©ŸG  ø```Y  åë```ÑdG  ,iôNCG  ∫ÉªYC’

 ™bGƒe  »`a  ácô◊G  Ú°ù–  ,∞JÉ¡dG  ÈY  ≥jƒ°ùàdG  äÉeóN  ,≥``jƒ°ùJ  ,¿Ó```YE’Gh  ájÉYódG

 äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb  »`a  äÉfÉ«ÑdG  áfÉ«°Uh  åjó–  ,ájQÉéàdG  áWÉ°SƒdG  äÉeóN  ,âfÎfE’G

 ,»`aGó¡à°S’G ≥jƒ°ùàdG ,âfÎfE’G ™bGƒe ≥jôW øY ∫ÉªYC’G äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ ,á«Hƒ°SÉ◊G

.äÉ«›ÈdG ô°ûf QÉWEG »`a ≥jƒ°ùàdG

IQÉéàdGh á«ªbôdG ∫ƒ∏ë∏d ¢†«HC’G QGó÷G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/4 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

151589 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 31 áÄØdG »`a

.áLRÉW ¬cGƒa ,áLRÉW äGhGô°†N

Ω.Ω.¢T á≤∏ëŸG Qƒ°ùædG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/4 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151590 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W 

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.áWÉ«ÿG ΩRGƒd ™«H

á∏eÉ°ûdG ìô£e AGƒLCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/4 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

151591 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.ºYÉ£ŸG äÉeóN

á«Hô©dG áMÉ°ùdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/4 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151593 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a

.ájòMC’Gh äÉ°SƒÑ∏ŸGh äÉLƒ°ùæŸG ÚJÉ°ùa ÒLCÉJ

»ªbôdG ôjƒ°üà∏d ¢ShôY ≈∏MCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/4 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

151595 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

.(…QGOE’Gh »æ¡ŸG ÖjQóàdG ó¡©e) º«∏©àdGh á«HÎdG äÉeóN

IQÉéà∏d QGƒfC’G óaGhQ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151596 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.(»Ñ£dG ≥«°ùæàdG ÖJÉµe) á«Ñ£dG ä’ÉMEÓd ájQGOEG äÉeóN

QÉªãà°S’Gh IQÉéà∏d á«Hô©dG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

151597 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.≈¡≤e

ájQÉéàdG ™jQÉ°ûª∏d ihõf AÉ‰EG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,á«∏NGódG á¶aÉfi ,ihõ``f á`j’h ,Rƒ`ŸG á`côH :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151599 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ≤e

⁄É©dG ∫ÓX :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

151605 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 øjƒªàdG ,ΩÉ©£dG ÚjõJ ,á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£e äÉeóN ,ºYÉ£ŸG äÉeóN ,»gÉ≤ŸG äÉeóN

.ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH

IQÉéà∏d áãjó◊G ≈æŸG êÉJ ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151609 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.äGQÉ«°ùdG ìÓ°UEGh áfÉ«°U

á«æWƒdG ¢SÉgƒdG ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

151610 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ¬cGƒØ∏d á°ü°üîàŸG ô``LÉàŸG »```a á``FõéàdÉH ™«ÑdGh äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØ∏d á∏ª÷ÉH ™«ÑdG)

.(QƒªàdGh áLRÉ£dG äGhGô°†ÿGh

QÉë°U ∫ƒ¡°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151611 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.¥OÉæØdG »`a õé◊G ,¥OÉæØdG äÉeóN

IQÉéà∏d áÑjò©dG ¥ÉaBG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

151612 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 ,äÉ«›ÈdG ô°ûf QÉWEG »`a äÉ«›ÈdG ôjƒ£J ,Üƒ°SÉM áª¶fCG º«ª°üJ ,Üƒ°SÉM èeGôH áfÉ«°U

.ôJƒ«Ñªµ∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG ôjƒ£J

á«dhódG ióe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151613 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.¥OÉæØdG »`a õé◊G ,¥OÉæØdG äÉeóN

IQÉéà∏d áÑjò©dG ¥ÉaBG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151615 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.ºYÉ£ŸG äÉeóN

IQÉéà∏d ¤hC’G øeÉ°†àdG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,QÉØX á¶aÉfi ,ádÓ°U áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151618 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

.¢ùHÓŸG ™«æ°üJ

Òª©àdG QGO :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

151628 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

.¢SQGóŸG ÉgôaƒJ »àdG º«∏©àdG äÉeóN

QÉªãà°S’Gh á«ªæà∏d OQGƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151629 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.äÉjƒ∏◊Gh ¬cGƒØdGh ôFÉ°ü©dG ™«H

á«æWƒdG á∏eÉ°ûdG ΩOCG á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

151630 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

.(AÉæÑdG OGƒeh ¢ùÑ÷Gh …Ò÷G ôé◊G øY Ö«≤æàdG) »Lƒdƒ«÷G Ö«≤æàdG

IõgÉ÷G áfÉ°Sôî∏d Òª©J ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151632 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤eh ºYÉ£e

IQÉéà∏d áãjó◊G ∞jô£dG ∫Éª°T AGƒ°VCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S  :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

151831 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 â``fÎfE’G  ™```bGƒe  ≥jôW  øY  á«Hƒ°SÉ◊G  á›ÈdGh  É«LƒdƒæµàdG  øY  äÉeƒ∏©e  Ò`aƒJ

 π°UÉØŸG ÜÉ¡àdGh á«`aó°üdG ∫É› »`a º¡æe ÚHô≤ŸGh ≈°Vôª∏d ºYódGh äÉeƒ∏©ŸG Ëó≤J)

.(»`aó°üdG

¿ƒ°ùfƒL ófG ¿ƒ°ùfƒL :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,08933 »°SÒLƒ«f ,∂jƒ°ùfhôHƒ«f ,GRÓH ¿ƒ°ùfƒL ófG ¿ƒ°ùfƒL ¿h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2022/1/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
           ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152073 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

 ,¥ôe ,IóHõdG áÁôc ,óæ¡dG RƒL IóHR ,áJ’ƒcƒ°ûdG Öd IóHR ,IóHR ,πcCÓd á◊É°U ¿ƒgO

 ,¥ôŸG  äGõcôe  ,áNƒÑ£e  Ωƒ◊  ,á```XƒØfi  ¬```cGƒa  ,º```ë∏dG  ¥ôe  OGóYE’  äGô°†ëà°ùe

 ,»∏L  ΩÓg  ,á«M  ÒZ  äÉjô°ûb  ,áæÑL  ,¿ÉÑdCG  äÉéàæe  Ió°ûb  ,Ióª›  ¬cGƒa  ,äÉ«Hôe

 Ühô°ûe Ò`Øc ,áà«e ó«°üdG Ωƒ◊ ,ΩÉ©£∏d ,ΩÓg »∏L ,»M ÒZ ∂ª°S ,¬cGƒa Öd ,¬cGƒØdG

 RƒL øgO ,¿ƒë£e Rƒd ,¬cGƒa Qƒ°ûb ,¢†«H ,Ö«∏◊G øe Ühô°ûe ¢ù«eƒc ,Ö«∏◊G øe

 ∂ª°S  ,®ƒØfi  ∂ª°S  ,∂ª°ùdG  øe  á«FGòZ  äÉéàæe  ,ΩÉ©£∏d  óæ¡dG  RƒL  âjR  ,óæ¡dG

 É¡°SÉ°SCG áØ«`ØN áª©WCG ,¢üª◊G áfƒé©e ¢üªM ,…ô°ûÑdG ∑Ó¡à°SÓd ∂ª°S ≥«bO ,Ö∏©e

 ,±É°ûN  ,‹’R  Ö«∏M  ,Iô q°†ëŸG  ∑Éª°SC’G  ïjôØJ  ,(∂ª°S)  ¢Sƒe  ,Í∏dG  ÜhQ  ,¬cGƒØdG

 äGô°ùµe ,á÷É©ŸG  ¬cGƒØdG  øe äGÒ°†– ,»îÑ£ŸG ∫Éª©à°SÓd Rƒ∏dG  Íd ,õcôe Ö«∏M
 á«M ÒZ äGô°ûM ,RÉà‡ ôµH âjR ,®ƒØfi ,äƒJ ,èdÉ©e ¥óæH ,á¡µæe äGô°ùµe ,Iôµ°ùe

 ,»îÑ£ŸG  ∫Éª©à°SÓd óæ¡dG  RƒL Ö«∏M ,óæ¡dG  RƒL Ö«∏M ,Rƒ∏dG  Ö«∏M ,πcCÓd á◊É°U

 ,ÊGOƒ°ùdG ∫ƒØdG IóHR ,Rƒ∏dG Ö«∏M É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe ,óæ¡dG RƒL Ö«∏M É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe

 Íd ,Ö«∏M ,ΩÉ©£∏d äƒjR ,áØØ› äGhGô°†N ,áNƒÑ£e äGhGô°†N ,áXƒØfi äGhGô°†N

 Íd ,É¡«`a  óFÉ°ùdG  ƒg Ö«∏◊G  ¿ƒµj  Ö«∏◊G  äÉHhô°ûe ,ïÑ£∏d  äGhGô°†N Ò°üY ,ÖFGQ

 ,¥ƒë°ùe ¢†«H ,Iô°†fi äGô°ùµe ,¬cGƒa ≈Hôe ,»JÉÑf øª°S ,Ö«∏◊G äÉéàæe ,¢†«fl
 ,áÑ∏©e äGhGô°†N ,ábƒØfl  Ió°ûb ,áXƒØfi  Qƒ£a ,äGhGô°†N äÉ£∏°S ,®ƒØfi  π°üH

 ,»¡£dG  ¢VGôZC’  (Ö«∏◊G)  ôFÉªN  ,äGhGô°†ÿG  øe  ¢Sƒe  ,¥ƒØfl  Ö«∏M  ,Éjƒ°U  Íd

 Ö«∏M ,RQC’G Íd ,»îÑ£ŸG ∫Éª©à°SÓd ÊGOƒ°ùdG ∫ƒØdG Íd ,ƒ¡£e ôªàfl Ö«∏M ÉµfRÉjQ

 ,ÊGOƒ°ùdG ∫ƒØdG Ö«∏M ,Ö«∏◊G πFGóH ,äGhGô°†N ¬°SÉ°SCG Ëôc ,¿Éaƒ°ûdG Ö«∏M ,∞Ø›

.ÊGOƒ°ùdG ∫ƒØdG Ö«∏M É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe ,»îÑ£ŸG ∫Éª©à°SÓd RQC’G Ö«∏M

¬jEG ¢SG É«°ùæ«`aÉ°S:º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa :á`````````````````````````«°ùæ÷G

É°ùfôa ,…ÓahÒ`a 78220 , ¢ù«°SƒjQ ƒjQ 42 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

           ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 94.indd   42 3/22/22   11:39 AM
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152074 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 ,âjƒµ°ùH ,IQOƒH πHGƒJ ,ΩÉ©£∏d á¡µæe äGô°†ëà°ùe ,Iƒ¡≤∏d äÉ¡µæe ,πHGƒJ ájôëH ÜÉ°ûYCG

 äGô°†ëà°ùe  ,∂©c  ,Iƒ¡≤∏d  π```FGóÑc  Ωó```îà°ùJ  á«```JÉÑf  äGô°†ëà°ùe  ,ájôµ°S  äÉjƒ∏M

 áæ«éY ,∂©c ¥ƒë°ùe ,äÉjƒ∏M ájôµ°S ¢UGôbCG  ,íªb ÚëW ,áXƒH ,áJ’ƒcƒ°T ,ÜƒÑ◊G

 Iƒ¡b äÉHhô°ûe ,Ö«∏◊ÉH hÉcÉc äÉHhô°ûe ,πcCÓd á◊É°üdG äÉé∏ãŸG ∂°SÉ“ πeGƒY ,∂©c

 ,»LôaCG õÑN ,äÉæé©e ,äÉ°ûjhóæ°S ,õÑN ,IÒªN ,Ö«∏◊ÉH áJ’ƒcƒ°T äÉHhô°ûe ,Ö«∏◊ÉH

 äÉé∏ãe  ,á«îÑ£e  äÉjÉ¨d  Ó«fÉØdG  äÉ¡µæe  ,äÉé∏ãe  äÉ```Hô°T  ,π``HGƒJ  äÉ°ü∏°U  ,á«Ñ∏¡e

 øH ,áJ’ƒcƒ°ûdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe ,hÉcÉµdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe ,Rƒd iƒ∏M ,πcCÓd á◊É°U

 øe  áYƒæ°üe  iƒ∏M  »∏°Sƒe  ,äÉjƒ∏M  ¬cGƒa  ,»∏L  äÉ«eÓg  ,πcCÓd  ôcÉµ°S  ,»YÉæ£°UG

 áØ«`ØN áª©WCG ,õÑN Öd ,áé∏ãe äÉjƒ∏M óª› Íd ,áØØéŸG ¬cGƒØdGh ábƒë°ùŸG ÜƒÑ◊G

 ,áJ’ƒcƒ°T  ¢Sƒe  ,áXƒØfi  ÜÉ°ûYCG  ,IRÉÑN  GOƒ°U  ,IRÉÑN  ¥ƒë°ùe  ,ÜƒÑ◊G  ≈∏Y  áªFÉb

 ,»¡£dG  ¢VGôZC’  QÉJQÉàdG  Ió°ûb  ,äÉ°ü∏°U  (¬cGƒa)  ¢ù``«dƒc  ,äÉ``jôµ°S  (iƒ```∏M)  ¢Sƒ```ŸG

 …ƒàëj áJ’ƒcƒ°T ¿ƒé©e ,áJ’ƒcƒ°ûdG ¬°SÉ°SCG ¿ƒé©e ,áJ’ƒcƒ°ûdÉH »∏£e RƒL ,ÚéY

.Ö«∏◊G ≈Hôe ,á«©«ÑW äÉ«∏fi ±ÉZC’G ÜGô°T ,äGô°ùµe ≈∏Y

¬jEG ¢SG É«°ùæ«`aÉ°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa :á`````````````````````````«°ùæ÷G

É°ùfôa ,…ÓahÒ`a 78220 , ¢ù«°SƒjQ ƒjQ 42 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

           ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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152075 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a

 äÉ≤∏M ,áæNÉ°S ìGƒdCG ,óbGƒª∏d á∏µ°ûe äGó©e ,»¡W äGó©eh Iõ¡LCG ,á«FÉHô¡c »¡W ÊGhCG

.¥ÉÑWG äÉjÉaO ,á«FÉHô¡c §¨°V ôLÉæW ,»¡W

´.Ω.¢T áª«ÿG ¢SCGQ ∂«eGÒ°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,áª«ÿG ¢SCGQ :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

           ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

152201 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.(á°üàfl Iƒ¡b)»gÉ≤ŸG äÉeóN

õ«ªàŸG QÉàîŸG …É°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/29 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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152231 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ™«ÑdG  äÉjÉ¨d ΩÓYE’G πFÉ°Sh ≈∏Y ™∏°S  ¢VôY ,á«FÉYO hCG  ájQÉŒ äÉjÉ¨d ¢VQÉ©ŸG  º«¶æJ

.áFõéàdÉH

¢ûJG »H ΩEG »L ∑GõfhQ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉŸCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

É«fÉŸCG ,ïfƒ«e 80687 »`a ,151 »°SGÎ°S ,QhÉfÒH ,¢ùæZCG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/30 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

           ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

152232 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

.äÉØ°Uƒ∏d Ê’ó«°üdG OGóYEG

¢ûJG »H ΩEG »L ∑GõfhQ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉŸCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

É«fÉŸCG ,ïfƒ«e 80687 »`a ,151 »°SGÎ°S ,QhÉfÒH ,¢ùæZCG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/30 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

           ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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152233 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ,á«ª«¶æJ  äGQÉ°ûà°SGh  ∫ÉªYCG  IQGOEG  ,∫ÉªYC’G  IQGOEG  »`a  IóYÉ°ùŸG

 ájQGOE’G á÷É©ŸG ,øjôNBÓd äÉ©«ÑŸG èjhôJ ,∫ÉªYC’G IQGOEG äGQÉ°ûà°SG

 ,ádÉØc øY åëÑdG ,Ò¨dG äÉeóNh ™∏°S ¢ü«NÎd ájQÉéàdG IQGOE’G á÷É©e ,AGô°ûdG äÉÑ∏£d

 á«fhÎµdEG ¥ƒ°S áMÉJEG ,á«Hƒ°SÉ◊G äÉfÉ«ÑdG óYGƒb »`a äÉfÉ«ÑdG áfÉ«°Uh åjó– ,≥jƒ°ùJ

.É¡«©FÉHh äÉeóÿGh ™∏°ùdG …Î°ûŸ

…O »J ∫G ,ƒc (ÉæjÉ°ûJ) »Lƒ∏æµJ õµ«à°ù«Lƒd â°ù«H :º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,âjÎ°S ¬¨fÉ°ûJ ,ƒ«æaCG ¿Éæ¨fÉ«L 588 .È‰ ,Qƒ∏a OÒK 23 ,2310 ΩhQ :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG ,¢ùæ«`ahôH ≠fÉ«é°ûJ ,»à«°S ƒ°ûà¨fÉg ,âµjÎ°ùjO ≠fÉ«éæ«H

2022/1/30 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
           ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG

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

152234 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

 ¿õN ,ádƒª◊G ≠jôØJ ,™∏°ùdG ∞«∏¨J ,äGQÉ«°ùdÉH π≤ædG ,…ƒ÷G π≤ædG

 hCG πFÉ°SôdG π≤f π≤ædG äÉeóN ,…ôëÑdG π≤ædG ,øjõîàdG ,™FÉ°†ÑdG

.»à°ù«Lƒ∏dG π≤ædG ,™FÉ°†ÑdG

…O »J ∫G ,ƒc (ÉæjÉ°ûJ) »Lƒ∏æµJ õµ«à°ù«Lƒd â°ù«H :º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,âjÎ°S ¬¨fÉ°ûJ ,ƒ«æaCG ¿Éæ¨fÉ«L 588 .È‰ ,Qƒ∏a OÒK 23 ,2310 ΩhQ :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG ,¢ùæ«`ahôH ≠fÉ«é°ûJ ,»à«°S ƒ°ûà¨fÉg ,âµjÎ°ùjO ≠fÉ«éæ«H

2022/1/30 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
           ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG

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

alamat 94.indd   46 3/22/22   11:39 AM
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152237 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 ,õ«fƒjÉe  ,πcCÓd  ôcÉµ°S  ,»YÉæ£°UG  øH  ,áJ’ƒcƒ°ûdG  É¡°SÉ°SCG  äÉHhô°ûe  ,õÑN  ,áfhôµ©e

 ,óª› ôµ°ùdÉH ≈£¨e ∂«c ,IRÉÑN ¥ƒë°ùe ,ÜƒÑ◊G ≈∏Y áªFÉb áØ«`ØN áª©WCG ,OÎ°ùc

 »∏M  ,ÚJhÈdÉH  á«``æ¨dG  Üƒ``Ñ◊G  ¿É```Ñ°†b  ,äÉjôµ°S  (iƒ∏M)  ¢SƒŸG  ,áJ’ƒcƒ°T  ¢Sƒe

 ,áJ’ƒcƒ°ûdÉH  »∏£e RƒL ,∂©µdG  Újõ``àd  äÉjƒ∏◊ÉH  »∏M ,∂©µdG  Újõàd  áJ’ƒcƒ°ûdÉH

 Újõàd  äÉjƒ∏M  ,äGô```°ùµe  ≈∏Y  …ƒàëj  áJ’ƒcƒ°T  ¿ƒé©e  ,áJ’ƒcƒ°ûdG  ¬°SÉ°SCG  ¿ƒé©e

 ,ÜƒÑ◊G  äGô°†ëà°ùe  ,∂```©c  ,Iƒ```¡b  ,â```jƒµ°ùH  ,Iƒ¡``≤∏d  äÉ``¡µæe  ,OÓ```«ŸG  ó```«Y  QÉé°TCG

 ¢VGôZC’ Rƒcƒ∏L ,∂©c áæ«éY ,∂©c ¥ƒë°ùe ,í∏e ,áXƒH ,IQP ≥FÉbQ ,äÉjƒ∏M ,áJ’ƒcƒ°T

 ,Ö«∏◊ÉH Iƒ¡b äÉHhô°ûe ,á°ü∏°U ÜÉ°ûàc ,á«FGò¨dG äÉYÉæ°ü∏d ó©e ,ÚJƒ∏Z ¥ƒHGO ,»¡£dG

.Ö«∏◊ÉH áJ’ƒcƒ°T äÉHhô°ûe

Ω.Ω.P á«FGò¨dG OGƒª∏d á«ŸÉ©dG ácô°ûdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,ábQÉ°ûdG  ,4115  :Ü.¢U  ,1  ºbQ  á«YÉæ°üdG  á≤£æŸG  ,IóMƒdG  ´QÉ°T  :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

2022/1/30 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
           ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG

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

152238 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 äÉ«∏ª©dÉH ó©H øY ºµëà∏d á«FÉHô¡c äBÉ°ûæe ,á«FÉHô¡c ™jRƒJ ≥jOÉæ°U ,á«FÉHô¡c ä’ƒfi

 ,á«FÉHô¡c í«JÉØe ,»FÉHô¡µdG QÉ«àdG πjóÑàd á«FÉHô¡c Iõ¡LCG ,á«FÉHô¡c ä’ƒfi ,á«YÉæ°üdG

 ,á«FÉHô¡µdG äGQGódG ™£b í«JÉØe ,á«FÉHô¡c äÓ°Uh iôNBG π«°UƒJ äGhOCGh òNBÉeh ¢ùHGƒb
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 ,á«```MÓe  äGhOCG  ,á```«FÉHô¡c  äÓMôe  ,á«FÉHô¡c  ™jRƒJ  Ö«dGhO  ,á«FÉHô¡c  ™jRƒJ  äÉMƒd

 ôjÉ¨àdG ¢SÉ«b Iõ¡LCG ,á«FÉHô¡c ∑Ó°SCG äÓ°Uƒe ,≥YGƒ°üdG ™æe ¿ÉÑ°†b ,Üƒ°SÉM Iõ¡LCG

.äÓÑch ∑Ó°SCG »FÉHô¡µdG QÉ«à∏d á«°ù«FôdG QOÉ°üŸG OGƒe ,»°ù«WÉæ¨ŸG

…O »J ∫G ,ƒc.»H ¢ùcG …EG ófCG .»H ΩG …BG ¿ÉfÉ«J ƒÑ¨æ«f :º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ∂«J - …Ég ,OhQ ¿ÉØ¨fÉj ,999 .È‰ ,èæjó∏«H 7 »H ,309 - 306 ΩhQ :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG ,QCG .»H ,≠fÉ«é°ûJ ,ƒÑ¨æ«f ,¿hR

2022/1/30 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
           ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG

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

152239 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 21 áÄØdG »`a

.•É°ûeCG ,»°TGôa

∂fG ,∫Éfƒ«°TÉfÎfG ¿OQÉZ É«`Ø«dhCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,94598  É`````«`fQƒØ«dÉc  ,∂`````jôc  â``````ædGh  ,äQƒ```````c  ∑hô```````HhOÉ°T  3745  :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2022/1/30 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
           ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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152240 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

 ,äÉHhô°ûŸG  Ò°†ëàd ∫ƒëc ¿hóH äGô°†ëà°ùe ,á«dƒëc ÒZ ¬``cGƒa Ò``°üY äÉ```Hhô°ûe

 ¬cGƒa ÜGô°T ,á«dƒëc ÒZ äÓ«àcƒc ,á«dƒëc ÒZ äÉHhô°ûe ,GOƒ°üdG AÉe ,¬cGƒa ôFÉ°üY

 ,Iƒ¡≤dG á¡µæH á¡ qµæe á«dƒëc ÒZ äÉHhô°ûe ,á«dƒëc ÒZ ¬cGƒa äÉ°UÓN ,‹ƒëc ÒZ

.á«dƒëc ÒZ äÉÑWôe

Ω.Ω.P.¢T á«FGò¨dG OGƒŸG IQÉéàd á«ŸÉ©dG π«ªL ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO ,64369 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/30 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

           ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q : 2366Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

152429 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

õ«ªŸG »ÑgòdG êÉ°üdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S,:¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 94.indd   49 3/22/22   11:39 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152671 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 ,Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LC’ í«JÉØe äÉMƒd ,á«FÉHô¡c äÓÑc ,á«FÉHô¡µdG äÉjQÉ£ÑdG øë°T Iõ¡LCG

 πµ°T  »`a  IôµØe  ,…ô°üH  ¢Vô``Y  äGó```Mh  á«fhÎµdEG  ΩÓ````bCG  ,á∏é°ùe  Üƒ°SÉM  äÉ«›ôH

 á∏HÉb ,Üƒ°SÉ◊G äÉ«›ôH äÉ≤«Ñ£J ,ádƒªfi Ö«°SGƒM ,¢SCGôdG äÉYÉª°S ,Ò¨°U Üƒ°SÉM

 äÉYÉ°S ,á«còdG ∞JGƒ¡∏d äÉ¶aÉM ,ájƒ∏N ∞JGƒg ,á«Mƒd Ö«°SGƒM ,á«cP ∞JGƒg ,πjõæà∏d

.á«còdG ∞JGƒ¡∏d á°ü°üfl á«bGh á«°ûZCG ,á«Mƒ∏dG Ö«°SGƒë∏d áØ∏ZCG ,á«cP

…O »J ∫G ,ƒc ∂«fhÎµ«dEG »chO ø°ûàæ°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ≠fÉJƒj ,»à«fƒ«eƒc ∞dƒj ,¿hR ∫ÉjÎ°SófG ¢ûJG »J 7 ,3 ≠æjó∏H ,801 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG ,ø°ûàæ°T ,âjôµà°ùjO ≠æ«eGƒL ,OhQ

2022/2/15 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
           ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG

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

152915 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG Ëó≤J ºYÉ£e äÉeóN ,ºYÉ£ŸG äÉeóN

∫ÉªYC’G IQGOE’ º«YõdG øcQ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 94.indd   50 3/22/22   11:39 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151303 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

 ,ájójó◊G ∂µ°ùdÉH π≤ædG ,™aódG hCG ô÷G äÉHô©H π≤ædG ,äÓaÉ◊ÉH π≤ædG ,äGQÉ«°ùdÉH π≤ædG

 ∞«∏¨J ,πjõæàdGh π«ªëàdG ádÉà©dG ,Ohô£dG º«∏°ùJ ,…ƒ÷G π≤ædG ,äGQÉÑ©dG á£°SGƒH π≤ædG

 ,øjõîàdG ,™FÉ°†ÑdG ¿õN ,™FÉ°†ÑdG º«∏°ùJ ,ádƒª◊G ≠jôØJ ,øØ°ùdG »`a Iô°ùª°ùdG ,™∏°ùdG

 ,äÉLGôµdG ÒLCÉJ ,…ôëÑdG π≤ædG Oƒ≤Y ,øØ°ùdÉH øë°ûdG ,…ô¡ædG π≤ædG ,äÉYOƒà°ùŸG ÒLCÉJ

 ,π≤ædG ,çÉKC’G π≤f ,äÉæMÉ°ûdG QÉéÄà°SEG ,äÉÑcôŸG ÒLCÉJ ,IóªéŸG áª©WC’G äGÒéM ÒLCÉJ

 ,∫ƒ°UƒdG AÉæ«e »`a øë°ûdG IôLCG ™aO ,ΩGÎdÉH π≤ædG ,øØ°ùdG OÉ°TQEG ,ÜQGƒ≤dG á£°SGƒH π≤ædG

 äÉeóN ,äÉjÉØædG øjõîJh π≤f ,øjôaÉ°ùŸG π≤f ,áëØ°üŸG äÉHô©dÉH π≤ædG ,…ôëÑdG π≤ædG

 π≤f π≤ædG äÉeóN ,π≤ædG »`a Iô°ùª°ùdG ,øë°ûdG »`a Iô°ùª°ùdG ,ÜQGƒ≤dG øjõîJ ,∫É≤àf’G

 äÉ«∏ªY ,øjõîàdG äÉjhÉM ÒLCÉJ ,π≤ædG äÉeƒ∏©e ,øjõîàdG äÉeƒ∏©e ,™FÉ°†ÑdG hCG πFÉ°SôdG

 º«∏°ùJ  ,πFÉ°SôdG  º«∏°ùJ  ,™FÉ°†ÑdG  ∞«∏¨J  ,ôØ°ù∏d  õé◊G  ,π≤æ∏d  õé◊G  ,π≤ædG  PÉ≤f’G

 ,É¡¨jôØJh  øØ°ùdG  π«ª–  ,ábÉ£dG  ™jRƒJ  ,…ójÈdG  Ö∏£dÉH  ™FÉ°†ÑdG  º«∏°ùJ  ,∞ë°üdG

 ,ójÈdG ºàN ,QƒgõdG  º«∏°ùJ ,É«fhÎµdEG  áXƒØëŸG äGóæà°ùŸG  hCG  äÉfÉ«Ñ∏d …OÉŸG  øjõîàdG

 ,äGôFÉ£dG ÒLCÉJ ,»à°ù«Lƒ∏dG π≤ædG ,áÄÑ©àdG äÉeóN ,äGóªéŸG ÒLCÉJ ,ájQhôe äÉeƒ∏©e

 äÉaGô°ü∏d  ájó≤ædG  áÄÑ©àdG  ,ÉjGó¡dG  ∞«∏¨J  äÉeóN ,áMÓŸG  áª¶fCG  ÒLCÉJ  ,êQGƒÑdG  π≤f

 ¿hóH äGôFÉ£dG ÖjôŒ ,á©àeC’G øjõîJ ,äGQÉ«°ù∏d ∑Î°ûŸG ΩGóîà°S’G äÉeóN ,á«dB’G

.äGQÉ«°ùdG äÉeóN ,á«fóŸG QÉ«W

ájQÉéàdG ìÉÑ°üdG »eGôe ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 94.indd   51 3/22/22   11:39 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151866 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.âcQÉeôHƒ°S

∫ÉªYCÓd »°SÓª¨dG :º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/1/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151960 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.∫É≤ædG ∞JÉ¡dGh ¬JÉ≤ë∏e ™«Hh ‹B’G Ö°SÉ◊G Iõ¡LCG ™«H

IQÉéà∏d áæjóŸG ôë°S :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/1/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat103.indd   1 3/22/22   10:44 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151976 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 ∫É› »`a äGQÉ°ûà°SG ,Üƒ°SÉM èeGôH åjó– ,á«Hƒ°SÉM èeGôH º«ª°üJ ,Üƒ°SÉ◊G á›ôH

 äÉ«›ÈdG  »`a  äGQÉ°ûà°SG  ,Üƒ°SÉM  áª¶fCG  º«ª°üJ  ,Üƒ°SÉ◊G  Iõ¡LCG  ôjƒ£Jh  º«ª°üJ

 ∫É›  »`a  IQÉ°ûà°S’G  äÉeóN  ,ó©H  øY  ∫hGóàdÉH  Üƒ°SÉ◊G  áª¶fCG  áÑbGôe  ,á«Hƒ°SÉ◊G

.á«µ∏°SÓdGh á«µ∏°ùdG ä’É°üJ’G

∫Éfƒ°TÉfÎfG »`a ¬«c áYƒª› :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/1/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151977 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ,áeÉY ¢VôY äÉeóN ,¿ÓYEGh  ájÉYO  ,»æ∏©dG  OGõŸÉH  ™«ÑdG  ,äÉæ«©dG  ™jRƒJ  ,™∏°ùdG  ¢VôY

 ÒLCÉJ  ,…ójÈdG  Ö∏£dÉH  ¿ÓYE’Gh ájÉYódG  ,øjôNBÓd äÉ©«ÑŸG  èjhôJ ,≥jƒ°ùàdG  çÉëHCG

 ô°ûf  QÉWEG  »`a  ≥jƒ°ùàdG  ,á«FÉYO  OGƒe  º«ª°üJ  ,≥jƒ°ùJ  ,IôJƒØdG  äÉeóN  ,™«ÑdG  ä’BG

.äÉ«›ÈdG

∫ÉªYCÓd IOÉ¡°ûdG :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/1/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat103.indd   2 3/22/22   10:44 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151994 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.(∑ôc ≈¡≤e)»gÉ≤ŸG äÉeóN

á«ŸÉ©dG ºgC’G :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/1/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152431 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

.á«ÑjQóJ hCG á«ª«∏©J íFÉ°üf »æ¡ŸG ¬«LƒàdG

äÉeƒ∏©ŸG É«Lƒ∏æµ``àd ôªMC’G §ÿG :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat103.indd   3 3/22/22   10:44 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152142 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

.(»µ«`aGôL ôjƒ°üJ),»`aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üà∏d ÚàµH

á«æWƒdG IÉ«◊G :º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/1/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152143 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 ßØ◊ í∏e ,IQOƒH πHGƒJ ,ΩÉ©£∏d á¡µæe äGô°†ëà°ùe ,Iƒ¡≤∏d äÉ¡µæe ,πHGƒJ ájôëH ÜÉ°ûYCG

 äGô°†ëà°ùe  ,¢üªfi  ÒZ  øH  ,Iƒ¡b  ,hÉcÉc  ,ájôµ°S  äÉjƒ∏M  ,âjƒµ°ùH  ,á«FGò¨dG  OGƒŸG

 äGô°†ëà°ùe ,á∏∏îŸG ÈµdG äÉÑf ºYGôH ,πHÉJ áaôb ,∂©c ,Iƒ¡≤∏d πFGóÑc Ωóîà°ùJ á«JÉÑf

 ,IQòdG ÖM QÉ°ûa ,IQP ≥FÉbQ ,äÉjƒ∏M ,πHGƒJ ,πHÉJ πØfôb ¢ûÑc ,áJ’ƒcƒ°T ,…É°T ,ÜƒÑ◊G

 ,IQP ≥«bO ,∫ƒ≤ÑdG ≥«bO ,ΩÉ©£∏d ≥«bO ,ƒ∏M πØ∏a ,äGQÉ¡H ,á«©«ÑW äÉ«∏fi ,ºcôc ,í∏e

 ,Úé©∏d  ôFÉªN  ,ΩÉ©£∏d  É°ûf  ,íªb  ÚëW  ,Éjƒ°U  ≥«bO  ,Ò©°ûdG  ≥«bO  ,∫OôÿG  ≥«bO

 ¢VGôZC’ Rƒcƒ∏L ,πHÉJ π«Ñ‚R ,∂©c áæ«éY ,∂©c ¥ƒë°ùe ,ôµ°S ,äÉjƒ∏M ájôµ°S ¢UGôbCG

 ,Ö«∏◊ÉH Iƒ¡b äÉHhô°ûe ,Ö«∏◊ÉH hÉcÉc äÉHhô°ûe ,πN ,…ô°ûÑdG ΩÉ©£∏d πZôH ,»¡£dG

 ,áfƒë£e  IQP  ,áfhôµ©e  ,äÉæé©e  ¿hôµ©e  ,IÒªN  ,Ö«∏◊ÉH  áJ’ƒcƒ°T  äÉHhô°ûe

 Ò©°T  ,Ö«£dG  RƒL  ,∫OôN  ,ô°û≤e  Ò©°T  ,πëf  π°ùY  ,ΩÉ©£∏d  ¢ùHO  ,õÑN  ,á°üªfi  IQP

 …É°T ,πHGƒJ ¿GôØYR ,πØ∏a ,πHGƒJ πØ∏a ,IóHõdÉH âjƒµ°ùH ,äÉæé©e ,äÉ°ûjhóæ°S ,¿ƒë£e

.ôëÑdG ÜÉ°ûYCG øe

IóFGôdG ïeÉ°ûdG è«∏ÿG :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/1/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat103.indd   4 3/22/22   10:44 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152216 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

.á«Ñ£dG äGOÉ«©dG

á∏eÉµàŸG äÉ£«ëŸG :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/1/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152218 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

.»∏NGódG QƒµjódG º«ª°üJ

Ω.Ω.¢T π«HƒdG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/1/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat103.indd   5 3/22/22   10:44 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152408 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 ,äÉæ«àfÉµdG  á∏≤æàŸG  hCG  áàbDƒŸG  ºYÉ£ŸG  äÉeóN  ,äÉjÒàaÉµdG  äÉeóN  ,»gÉ≤ŸG  äÉeóN

.á°û«°ûdG ádÉ°U äÉeóN ,ºYÉ£ŸG äÉeóN

IQÉéà∏d √õŸG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152409 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.òaGƒædGh ÜGƒHC’G ™«H

IóëàŸG á«ÑgòdG áMÉ°ùdG :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat103.indd   6 3/22/22   10:44 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152410 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.(äGQÉ«°ùdG ™«ª∏Jh π«°ùZh ∞«¶æJ)ájhój äGQÉ«°S π«°ùZ

IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG ¥ƒW øH á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152411 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a

.¢ùHÓŸG ÒLCÉJ ,Iô¡°ùdG ¢ùHÓe ÒLCÉJ

ájQÉéàdG ∫ÉªYCÓd á«eÉjôdG A’BG á°ù°Sƒe :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat103.indd   7 3/22/22   10:44 AM

-80-



(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152412 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 7 áÄØdG »`a

.äGRÉ¨dG π≤fh ∞jô°üJh §¨°†d ïØf ä’BG

RÉ¨dG äÉéàæŸ óª°S :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

152413 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.≥jƒ°ùJ

IQÉéà∏d á«ÑgòdG …ÒªN øH :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat103.indd   8 3/22/22   10:44 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152414 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

.ôFÉ°ü©dG äÓfi

á«æWƒdG ≈é°S ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152415 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

.π«ªéàdG äÉfƒdÉ°U äÉeóN

IQÉéà∏d á≤ÑfõdG :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat103.indd   9 3/22/22   10:44 AM

-82-



(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152417 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.ÉjGó¡dGh äÉjƒ∏◊G ™«H

IQÉéà∏d »°ùÑ◊G øeÉj ƒHCG á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152418 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

áYóÑŸG ¢SƒØædG :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat103.indd   10 3/22/22   10:44 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152422 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

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

IQÉéà∏d áë°VGƒ∏H :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152424 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

.áæë£eh á°üªfi

ájQÉéàdG òa :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat103.indd   11 3/22/22   10:44 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152427 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 ,»∏NGódG  QƒµjódG  º«ª°üJ  ,AÉ°ûfE’G  äÉ££flh  º«eÉ°üJ  º°SQ  ,ájQÉª©ŸG  äGQÉ°ûà°S’G

 èeGôH  º«ª°üJ  ,»°VGQC’G  í°ùe  ,á°Sóæ¡dG  ,äGƒÑ©dG  º«ª°üJ  äÉeóN  ,»YÉæ°üdG  º«ª°üàdG

 ,Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCG ôjƒ£Jh º«ª°üJ ∫É› »`a äGQÉ°ûà°SG ,Üƒ°SÉM èeGôH åjó– ,á«Hƒ°SÉM

 áª¶fG  º«ª°üJ  ,»YÉæ°U  º«ª°üJ  ,º«ª°üJ  ,á«£«£îàdG  ¿ƒæØdG  º«ª°üJ  ,AÉjRC’G  º«ª°üJ

.»∏NGódG º«ª°üàdG ,¥ô£dG ≈∏Y äÉÑcôŸG IAÉØc QÉÑàNG ,Üƒ°SÉM

ájQÉéàdG º«©f á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152428 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ¥ƒ°S  áMÉJEG  ,äÉeóÿG  hCG  äÉéàæŸG  QÉ«àNG  »`a  Úµ∏¡à°ùª∏d  íFÉ°üfh  ájQÉŒ  äÉeƒ∏©e

.QÉ©°SC’G ÚH áfQÉ≤ŸG äÉeóN ,É¡«©FÉHh äÉeóÿGh ™∏°ùdG …Î°ûŸ á«fhÎµdEG

IQÉéà∏d IôgGõdG á°üjƒ¨dG AÉª°S :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat103.indd   12 3/22/22   10:44 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152430 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.≥jƒ°ùJ

∫ÉªYCÓd á«ÑgòdG ±GógC’G :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152440 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.ó«ªéàdGh ójÈàdG ±ôZ äGó©e áfÉ«°Uh Ö«côJ

áeÉ©dG IQÉéà∏d á«ÑgòdG …OGƒÑdG :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat103.indd   13 3/22/22   10:44 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152441 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.(∑Éª°SC’G ™«H)≥jƒ°ùJ

∑Éª°SCÓd á≤∏£ŸG :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152442 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

.á«Ñ£dG äGOÉ«©dG äÉeóN

á«°ü°üîàdG •É£M äGOÉ«Y :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat103.indd   14 3/22/22   10:44 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152443 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.(…hÉ°ûŸG)ºYÉ£ŸG äÉeóN

á«ŸÉ©dG ™FÉæ°U :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152444 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

.Qƒ£Y

IQÉéà∏d ¿ÉæaCG :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat103.indd   15 3/22/22   10:44 AM

-88-



(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152447 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

.áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG ä’Échh ÖJÉµe

QÉªãà°SÓd á«æWƒdG óéŸG :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152448 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

.»∏NGódG º«ª°üàdG

IQÉéà∏d ´GóHEGh ≈£N :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat103.indd   16 3/22/22   10:44 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152449 :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)≥jƒ°ùJ

äƒbÉ«dG ôéM :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152450 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

.π«ªéàdG äGhOCG ,QƒîH ,Qƒ£Y

Ωô≤dG áæjóe :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat103.indd   17 3/22/22   10:44 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152452 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 áFõéàdÉH ™«ÑdG ,‹B’G Ö°SÉ◊G äÉeõ∏à°ùeh èeGÈd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

.É¡JÉeõ∏à°ùeh ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a

IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG õjQÉgódG IQO :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152453 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.á«ÑàµŸG ∫ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEG

ójó`ë∏d OhGO :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat103.indd   18 3/22/22   10:44 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152454 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

.á«æµ°ùdG ≥≤°ûdGh äGQÉ≤©dG ÖJÉµe ,äGQÉ≤©dG ÚªãJ ,äGQÉ≤©dG ä’Éch äÉeóN ,äGQÉ≤©dG IQGOEG

ájQÉ≤©dG IQGOE’G ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152455 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.äGôgƒéŸGh ÖgòdG ™«H

IQÉéà∏d ‹ÉLOõdG óªfi â°ShO øHG á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat103.indd   19 3/22/22   10:44 AM

-92-



(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152456 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

IQÉéà∏d ÊÉjô°ûdG óªfi øH ∫Óg øH óªfi :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152457 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.¥ƒ°ùJ õcôe

IQÉéà∏d »°Tƒ∏ÑdGh »©HÉ°ùdG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat103.indd   20 3/22/22   10:44 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152458 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

IQÉéà∏d è∏ØdG AGô°†N :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152459 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

.øë°ûdG »`a Iô°ùª°ùdG ,ádƒª◊G ≠jôØJ

IQÉéàdGh äÉeóî∏d êƒŸG :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat103.indd   21 3/22/22   10:44 AM

-94-



(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152460 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.øjôNBÓd äÉ©«ÑŸG èjhôJ

¿Gƒ°VQ äGQÉ¶f :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152461 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

.¬dÉµ°TCG ™«ªéH ¿ƒHÉ°üdG ™æ°U

áãjó◊G ΩOBG QÉgRCG á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat103.indd   22 3/22/22   10:44 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152462 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

.π≤ædG ,øØ°ùdÉH øë°ûdG ,™FÉ°†ÑdG º«∏°ùJ ,ádƒª◊G ≠jôØJ ,™∏°ùdG ∞«∏¨J ,Ohô£dG º«∏°ùJ

IQÉéà∏d äƒÑ°T øHG á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152463 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.á«FÉ°ùædG äÉjÉÑ©dG ™«H

á«Hô©dG ¿Éæ÷G :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat103.indd   23 3/22/22   10:44 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152464 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.¢ùHÓe ,ájòMCG

IQÉéà∏d á«JGƒ∏dG ÜÉHQ :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152467 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.äÉÑcôŸG º«ë°ûJ ,äÉÑcôŸG π°ùZ

IQÉéà∏d AÉë«`ØdG IƒØ°U :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat103.indd   24 3/22/22   10:44 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152468 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

.áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG ä’Éch

áãjó◊G á«bóæÑdG ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

152469 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 äÉeóN ,ºYÉ£ŸG äÉeóN ,äÉjÒàaÉµdG äÉeóN ,»gÉ≤ŸG äÉeóN ,ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH øjƒªàdG

.äÉÑLƒdG Ëó≤J ºYÉ£e äÉeóN ,á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£e

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d …ƒ°SƒŸG ÖæjR ƒHCG :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat103.indd   25 3/22/22   10:44 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152470 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

 IQÉéà∏d áãjó◊G á©«Ñ£dG Qƒ°S :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152476 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

.¢ùHÓŸG áWÉ«N

IQÉéà∏d IóFGôdG ™jQÉ°ûª∏d AÉª©ædG :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/8 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat103.indd   26 3/22/22   10:44 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152483 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.ºYÉ£ŸG äÉeóN

á°ü÷G QóæH ÉjGô°S :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/8 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152484 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.ºYÉ£ŸGh »gÉ≤ŸG äÉeóN

á°ü÷G QóæH ÉjGô°S :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/8 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat103.indd   27 3/22/22   10:44 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152485 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

.π«ªŒ ¿ƒdÉ°U

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d áãjó◊G »Hô©dG ∞«°ùdG :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/8 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152486 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.(ºYÉ£e)ºYÉ£ŸG äÉeóN ,(»gÉ≤e)»gÉ≤ŸG äÉeóN

á°ü÷G QóæH ÉjGô°S :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/8 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat103.indd   28 3/22/22   10:44 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152487 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸGh ºYÉ£ŸG äÉeóN

á°ü÷G QóæH ÉjGô°S :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/8 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152488 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤eh ºYÉ£e äÉeóN

á°ü÷G QóæH ÉjGô°S :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/8 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat103.indd   29 3/22/22   10:44 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152489 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.ºYÉ£ŸG äÉeóN

¬µjô°Th »°Tƒ∏ÑdG ∞°Sƒj ƒHCG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/8 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152490 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

.™FÉ°†ÑdG º«∏°ùJ ,øØ°ùdÉH øë°ûdG

øë°û∏d ódQhh ¢ùfGôJ :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/8 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat103.indd   30 3/22/22   10:44 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152492 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.±É÷G π«°ù¨dG

IQÉéà∏d áª≤dG ôéa :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/8 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152493 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.(É¡YGƒfCG ™«ªéH ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG äÉÑLh Ò`aƒJ)ºYÉ£ŸG äÉeóN

∫ÉªYCÓd Iõ«ªàŸG ∫Éà°ùjôc :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/8 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat103.indd   31 3/22/22   10:44 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152494 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

.¢ùHÓŸG áWÉ«N

IQÉéà∏d ô°UÉf ÚæM á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/8 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152495 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸGh ºYÉ£ŸG äÉeóN

á«∏eôdG Qƒî°üdG :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/8 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat103.indd   32 3/22/22   10:44 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152496 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.äÉYÉ°S ™«H

IQÉéàdGh áãjó◊G äÉYÉ°ù∏d §≤°ùe :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/8 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152497 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.(äÓ∏îŸGh ¿ƒàjõdGh ¢†«ÑdGh ¿ÉÑdC’G äÉéàæŸ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG) ≥jƒ°ùJ

á∏eÉµàŸG á«ŸÉ©dG ácÈdG :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/8 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat103.indd   33 3/22/22   10:44 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152505 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 áàbDƒŸG ºYÉ£ŸG äÉeóN ,äÉjÒàaÉµdG äÉeóN ,»gÉ≤ŸG äÉeóN ,ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH øjƒªàdG

 ºYÉ£e äÉeóN ,á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£e äÉeóN ,ºYÉ£ŸG äÉeóN ,äÉæ«àfÉµdG á∏≤æàŸG hCG

 ¿hOhCG  áfhôµ©e  ºYÉ£e  äÉeóN  ,ƒcƒ°TGh  ºYÉ£e  äÉeóN  ,áØ«`ØÿG  äÉÑLƒdG  Ëó≤J

 ,äÉÑLƒdG Ò°†ëàH ≥∏©àJ íFÉ°üfh äÉeƒ∏©e ,(ƒJÉµdG) ∂«µdG ÚjõJ ,ΩÉ©£dG ÚjõJ ,ÉHƒ°Sh

 ¥ƒ°ùàdG  »`a  πãªàJ  á°UÉN hCG  á«dõæe  äÉÑLhh  ¥ÉÑWCG  OGóYEG)  á«°üî°ûdG  IÉ¡£dG  äÉeóN

.∂∏¡à°ùŸG Ö°SÉæjÉe Ö°ùM »¡£dGh

á«ŸÉ©dG ¿Gôª©dG ´GóHEG :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

152507 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG

¿ƒµ∏H ’ :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat103.indd   34 3/22/22   10:44 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152508 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.(Ëôc ¢ùjB’G) áXƒÑdG äÓfi

∫ÉªYCÓd »cREG ±ÉØ°V :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152509 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.(äÉÑLh Ωó≤J »gÉ≤eh äÉHhô°ûe Ωó≤J »gÉ≤e)»gÉ≤ŸG äÉeóN

IQÉéà∏d á«æWƒdG »bÓàdG á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat103.indd   35 3/22/22   10:44 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152510 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.(∫ÉØWC’G ΩRGƒdh äGhOCGh ¢ùHÓŸ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG)

IóëàŸG IÒŸG :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152511 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 ,¥OÉæØdG »`a õé◊G ,∫õædG õéM ,¥OÉæØdG äÉeóN ,∫õædG äÉeóN ,ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH øjƒªàdG

.äÓ«JƒŸG IÒ¨°üdG ¥OÉæØdG äÉeóN ,áàbDƒŸG áeÉbE’G øcÉeCG õéM

IQÉéà∏d IQÉ£≤dG ∫ÓJ :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat103.indd   36 3/22/22   10:44 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152512 :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

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

Üô©dG ÜÉ«WCG :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152514 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.(øjÓfhG hCG âfÎfE’G ≥jôW øY ™«H) »æ∏©dG OGõŸÉH ™«ÑdG

Üô¨ŸG AGôë°U :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat103.indd   37 3/22/22   10:44 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152515 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.(äGQÉ«°S á∏°ù¨e) äÉÑcôŸG π°ùZ

IQÉéà∏d »bƒ£dG õà©ŸG :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152516 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.ájòMCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

á«æWƒdG QÉë°U Ωƒ‚ :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat103.indd   38 3/22/22   10:44 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152517 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.(∑ôc ≈¡≤e) »gÉ≤ŸG äÉeóN

IQÉéà∏d »bƒ£dG ó«ªM øH ∞«°S :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152519 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.(õHÉîŸG πª°ûJ ’) ájôµ°ùdG äÉjƒ∏◊Gh õHÉîŸG äÉéàæŸ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

∫ÉªYCÓd IÉ«◊G ìhQ :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat103.indd   39 3/22/22   10:44 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152521 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ó«Ñ©J  ä’BG  ,±ôL  ä’BG  ,äGQRhódƒH  äÉaGôL  ,§∏N  ä’BG  ,¥ô£∏d  πMGóe  ,á«YGQR  ä’BG

 π«ªëàdG ä’BGh Iõ¡LCG øe AGõLCÉc •É£ŸG øe ¿ÉÑ°†b ,ä’BG äGQÉØM ,ä’BG äÓbÉf ,¥ô£dG

 ™«H ,äÉÑcôª∏d á∏ª©à°ùŸG QÉ«¨dG ™£b ™«H ,äGó©ŸGh äGQƒ£≤ŸGh äÉæMÉ°ûdG ™«H ,≠jôØàdGh

.äÉcôëŸG äGP á∏«≤ãdG äGó©ŸG ΩRGƒdh QÉ«Z ™£b

äGó©ŸGh IQÉéà∏d π«ŸG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152524 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.äGôgƒéŸGh Ögò∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

á«æWƒdG è«∏ÿG Rƒæc :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat103.indd   40 3/22/22   10:44 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

88536 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G

äGAÉ°ûfEÓd óaQ :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2014/6/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152526 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

.(…QGOE’Gh »æ¡ŸG ÖjQóàdG ógÉ©e)á«∏«ã“ Iõ¡LCG ÉgôaƒJ »àdG ÖjQóàdG äÉeóN

IQÉéàdGh ä’hÉ≤ª∏d Ú°ùM ó«°TQ :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat103.indd   41 3/22/22   10:44 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152529 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.ºYÉ£e ,»gÉ≤e ,ΩÉ©£dGh äÉHhô°ûŸG Ëó≤J äÉeóN

á«ÑgòdG è«∏ÿG º«fGôJ :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152530 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.(á«°VÉjôdG äGhOC’Gh ¢ùHÓŸG ™«H)

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á«bô°ûdG π«∏cEG :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat103.indd   42 3/22/22   10:44 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152532 :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

 IQÉéà∏d è∏ØdG πHÓH :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152534 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

á«æWƒdG ΩƒéædG áæjóe á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat103.indd   43 3/22/22   10:44 AM

-116-



(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152535 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 ¿hóH  õÑN  ,¢üªfi  õÑN  ™£b  ,(äÉæé©ŸG  øe  ´ƒf)  ¿É°Shôc  ,Gõà«H  ,∂©c  ,»LôaG  õÑN

 ,ájô£©dG  äƒjõdGh  ájÒKC’G  äÉ°UÓÿG GóY á«FGò¨dG  OGƒª∏d  äÉ°UÓN ,ôFÉ£a ,IÒªN

 ¿hóH õÑN ,IRÉÑN ¥ƒë°ùe ,áJ’ƒcƒ°ûdÉH õÑN ,õÑN Öd ,π«Ñ‚R õÑN ,¿ÉH õÑN ,äÉæé©e

 áÁôµdÉH IAƒ∏‡ äÉæé©e äGôc ,ÒªîJ OGƒe ,ÉWÉ£ÑdG øe ´ƒæ°üe õÑN ÒÑeƒd ,ÚJƒ∏Z

 ,âjƒµ°ùH  ,Úé©∏d  ôFÉªN  ,ÉgÒZ  hCG  áJ’ƒcƒ°ûdG  á°ü∏°üH  áæjõe  OÎ°SÉµdG  hCG  ábƒØîŸG

 ,∂©c  Qƒa  »àH  ,(äÉÑ«£e)  π«Ñ‚õdG  áæ«éY,∂«µfÉH  IÓfi  ôFÉ£a  ,IóHõdÉH  âjƒµ°ùH

 ∂«c  ,(äÉjƒ∏◊G  øe  ´ƒf)  óæ¡dG  RƒL  äGôc  ,äÉ°ûjhóæ°ùdG  Í÷ÉH  ,á©£≤e  äÉæé©e

 ,ÆhO äƒ¡dG äÉ°ûjhóæ°S ,IQòdG âjƒµ°ùH »Ñæ«°S ,¢ûg ≥«bQ âjƒµ°ùH ,óª› ôµ°ùdÉH ≈£¨e

 ∂«c äÉJQƒJ ,≥«bO É¡°SÉ°SCG ôFÉ£a ,º◊ ôFÉ£a ,∂©c ¥ƒë°ùe ,πaƒdG ∂©c ,äÉ°ûjhóæ°S

 ,∂©µdG Újõàd äÉjƒ∏◊ÉH ≈∏M ,äÓÑ≤ŸG hCG á¡cÉØdG hCG ≈HôŸÉH Iƒ°ûfi äÉJQƒJ ,¬cGƒØdÉH

.äGô°ùµe ≈∏Y …ƒàëj áJ’ƒcƒ°T ¿ƒé©e

á«FGò¨dG äÉYÉæ°ü∏d ÜÉ«WCG :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152536 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.ôFÉNòdGh áë∏°SC’G ™«ªL OGÒà°SGh ôjó°üJ

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á«ŸÉ©dG Iõ«ªàŸG ¥ÈdG ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152537 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

.π«ªéàdG äÉfƒdÉ°U äÉeóN

ídGƒŸG IÒëH :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152538 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 äÉeóN ,äÉæ«àfÉµdG á∏≤æàŸG hCG áàbDƒŸG ºYÉ£ŸG äÉeóN ,äÉjÒàaÉµdG äÉeóN ,»gÉ≤ŸG äÉeóN

.ºYÉ£ŸG

IQÉéà∏d IôeÉ©dG ábÉW äÉ©ØJôe ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat103.indd   45 3/22/22   10:44 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152539 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

 ,á«dƒëc  ÒZ  ¬cGƒa  Ò°üY  äÉHhô°ûe  ,äÉHhô°ûe  Üô°T  √É«e  ,äÉHhô°ûe  á«fó©e  √É«e

 Ò°üY ,óFGƒª∏d á«fó©e √É«e ,QGƒa Êó©e AÉe ,äÉHhô°ûŸG Ò°†ëàd áHô°TCG ,¬cGƒa ôFÉ°üY

 ÒZ ÖæY Ò°üY ,â∏e âÑæe Ò©°T AÉe ,äÉHhô°ûe äGhGô°†N ôFÉ°üY ,á°VÉfƒª«d ,ÖæY

 äÉHhô°ûe  ,Ühô°ûe  IQhóæH  Ò°üY  ,äÉHhô°ûe  äÉHô°T  ,GOƒ°üdG  AÉe  ,Rƒ∏dG  ÜGô°T  ,ôªfl

 ,‹ƒëc ÒZ ìÉØJ Ò°üY ,ájRÉZ √É«e ,IQGƒØdG äÉHhô°ûª∏d IÓfi ¢UGôbCG ,á«dƒëc ÒZ

.á°VÉfƒª«∏dG Ò°†ëàd áHô°TCG ,ájRÉ¨dG √É«ŸG Ò°†ëàd äGô°†ëà°ùe ,á«dƒëc ÒZ äÉÑWôe

á«FGò¨dG äÉYÉæ°ü∏d ÜÉ«WCG :º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152542 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.(á«FÉ°ùf äGAÉÑY)á«FÉ°ùf äGAÉÑY ,(AÉ°ùæ∏d IõgÉL ¢ùHÓe)¢ùHÓe

º«ª°üà∏d QÉØX :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152543 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG ,ájòMCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

.ôØ°ùdG ™HGƒJh ájó∏÷G ™∏°ùdGh ÖFÉ≤ë∏d

IQÉéà∏d á°ù«`ØædG IDƒdDƒ∏dG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152544 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.äÉjƒ∏◊G ™«H

á«ŸÉ©dG πÑ≤à°ùŸG áMGh :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152547 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 ÚjõJ ,ÉHƒ°Sh ¿hOhCG áfhôµ©e ºYÉ£e äÉeóN ,ƒcƒ°TGh ºYÉ£e äÉeóN ,ºYÉ£ŸG äÉeóN

.ΩÉ©£dG

IQÉéà∏d Iõ«ªŸG »`aÉµ°SC’G :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152615 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a

 ,äÓé©H  IOhõe  ¥ƒ°ùJ  ÖFÉ≤M  ,(äÉfGƒ«◊G  Oƒ∏L  ,Oƒ∏÷G  ó«∏≤Jh  Oƒ∏÷G)  ó«∏≤J  Oƒ∏L

 ,¢ùHÓe  ÖFÉ≤M  ,ájôØ°S  ¢ùHÓe  ÖFÉ≤M  ,ájôØ°S  IÒ¨°U  ÖFÉ≤M  ,πé©H  ôØ°S  ÖFÉ≤M

 ,πjƒ£dG »°ûŸG á°VÉjôd »°üY ,êhô°S ,•É«°S ,äÓ¶e ,(πª◊G ÖFÉ≤Mh á©àeC’G) ój ÖFÉ≤M

.äÉfGƒ«◊G º≤WC’ áeõMCG ,(äÉfGƒ«ë∏d ¢ùHÓeh á£HQCGh ¥GƒWCG) äÉfGƒ«ë∏d ¥GƒWCG

Ω.Ω.P.¢T á°ûªbC’Gh äÉLƒ°ùæŸG IQÉéàd õH’ô°ûJƒc :º``````````````````````````````````°SÉH

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

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 ájôµØdG á«µ∏ª∏d á«æØdG ¥ô£dG  :π```````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S  :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152616 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 24 áÄØdG »`a

 á°ûªbCG ,(∂«à°SÓÑdG hCG è«°ùædG øe ôFÉà°S) ¢TódG ΩÉª◊ ∂«à°SÓÑdG hCG è«°ùædG øe ôFÉà°S

.(á«dõæŸG äÉ°ThôØŸG) è«°ùædG øe ¢TQÉØe ,(äÉLƒ°ùæŸG πFGóHh äÉLƒ°ùæŸG)

Ω.Ω.P.¢T á°ûªbC’Gh äÉLƒ°ùæŸG IQÉéàd õH’ô°ûJƒc :º``````````````````````````````````°SÉH

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

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      ájôµØdG á«µ∏ª∏d á«æØdG ¥ô£dG  :π```````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S  :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

152618 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

.ájòMCG ,¢ùHÓe ,(¢SCGôdG á«£ZCG)¢SCGô∏d á«£ZCG äÉ©Ñb

Ω.Ω.P.¢T á°ûªbC’Gh äÉLƒ°ùæŸG IQÉéàd õH’ô°ûJƒc :º``````````````````````````````````°SÉH

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

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      ájôµØdG á«µ∏ª∏d á«æØdG ¥ô£dG  :π```````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S  :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152619 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ∞FÉXh),á«Ñàµe ∞FÉXh ä’É°üJ’G ï°ùf ,á«ª«¶æJ äGQÉ°ûà°SGh ∫ÉªYCG IQGOEG  ,¿ÓYEGh ájÉYO

.á«Ñàµe ∞FÉXh ó«YGƒŸÉH ÒcòàdG äÉeóN ,á«Ñàµe ∞FÉXh ó«YGƒŸG á›ôH äÉeóN ,(ÖàµŸG

Ω.Ω.P.¢T á°ûªbC’Gh äÉLƒ°ùæŸG IQÉéàd õH’ô°ûJƒc :º``````````````````````````````````°SÉH

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

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      ájôµØdG á«µ∏ª∏d á«æØdG ¥ô£dG  :π```````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S  :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

152620 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 ,(É¡H ≥∏©àŸG º«ª°üàdGh åëÑdGh á«LƒdƒæµàdGh á«ª∏©dG äÉeóÿG)ƒ«LƒdƒæµàdG çÉëHC’G

 ,(»YÉæ°üdG º«ª°üàdG äÉeóNh »YÉæ°üdG åëÑdGh »YÉæ°üdG π«∏ëàdG)»YÉæ°üdG º«ª°üàdG

 áÑbGôe äÉeóN) IOƒ÷G áÑbGôe ,Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCG ôjƒ£Jh º«ª°üJ ∫É› »`a äGQÉ°ûà°SG

 ,(ôJƒ«ÑªµdG èeGôHh Iõ¡LCG ôjƒ£Jh º«ª°üJ) Üƒ°SÉM áª¶fCG º«ª°üJ ,(≥«KƒàdGh IOƒ÷G

.É«LƒdƒæµàdG ∫É› »`a IQÉ°ûà°S’G äÉeóN ,»ª∏©dG åëÑdG

Ω.Ω.P.¢T á°ûªbC’Gh äÉLƒ°ùæŸG IQÉéàd õH’ô°ûJƒc :º``````````````````````````````````°SÉH

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

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      ájôµØdG á«µ∏ª∏d á«æØdG ¥ô£dG  :π```````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S  :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat103.indd   50 3/22/22   10:44 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152719 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

.á«Ñ£dG äÉeõ∏à°ùŸGh á«f’ó«°üdG OGƒŸG ™«H

IQÉéà∏d ¢†«HC’G ¢SQƒdG :º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2022/2/17 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

148638 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

 ,»M ÒZ QÉfi ,á«M ÒZ ájôëH äÉfÉWô°S ,»M ÒZ ∂ª°S ,¬«∏«`a ájôW ∂ª°S íFGô°T

 ∂ª°S ,∂ª°ùdG øe á«FGòZ äÉéàæe ,ÉfƒJ ∂ª°S ,¿ƒª∏°S ,øjOô°S ,á«M ÒZ ájô°ûb ∑Éª°SCG

.á«◊G ÒZ äÉjƒNôdG ,í∏‡ ∂ª°S ,Ö∏©e ∂ª°S ,®ƒØfi

 ∑Éª°SCÓd §«ëŸG AGÈN :º``````````````````````````````````°SÉH

(ádÓ°üH Iô◊G á≤£æŸG)

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2021/9/20 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat103.indd   51 3/22/22   10:44 AM

-124-



(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
   146740 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
.äÉæé©ŸGh õÑÿG

Iójó÷G §≤°ùe äGOGóeEG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/6/22 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   147454 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

.á«°VÉjôdG ä’É°üdGh ájófC’G

IQÉéà∏d ï«°ûdG ±ÉZ áé¡H :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/7/26 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 65.indd   1 3/27/22   7:39 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
   147972 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
.äGQÉ«°ùdG á›ôHh AÉHô¡c ìÓ°UEG

AGOCÓd ¿EG »H :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/8/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   148047 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.≈¡≤e

∫ÉªYC’Gh ä’hÉ≤ª∏d è«∏ÿG OQGƒe ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/8/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 65.indd   2 3/27/22   7:39 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
   151726 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 AGƒ°VCG ,RÉ¨dÉH IQÉfE’G äBÉ°ûæe øe AGõLCG RÉ¨dG π°ùZ Iõ¡LCG ,AGƒ¡dG Úî°ùJ IOÉYEG Iõ¡LCG ™«H

.IAÉ°VEÓd áÄ«°†e Ö«HÉfCG ,IAÉ°VEÓd ¢ù«fGƒa ,á«FÉHô¡µdG AGƒ°VCÓd òNBÉe ,∞≤°ùdG

ájô°ü©dG ÒÑµdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/11 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   151727 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.IAÉ°VEÓd áÄ«°†e Ö«HÉfCG ,AGƒ¡dG ójÈJ Iõ¡LCG ,IAÉ°VEÓd äBÉ°ûæeh Iõ¡LCG ™«H

ájô°ü©dG ÒÑµdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/11 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 65.indd   3 3/27/22   7:39 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
   151730 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 äGô``°†ëà°ùe ,âjƒµ°ùH ,IQOƒH πHGƒJ ,ΩÉ©£∏d á¡µæe äGô°†ëà°ùe ,πHGƒJ ájôëH ÜÉ°ûYCG
 GóY á«FGò¨dG OGƒ``ª∏d äÉ``°UÓN ,Üƒ``Ñ◊G äGô``°†ëà°ùe ,Iƒ¡``≤∏d π``FGóÑc Ωóîà°ùJ á«JÉÑf
 áª©WCG ,ÜƒÑ◊G ≈∏Y áªFÉb áØ«`ØN áª©WCG ,õÑN ,ájô£©dG äƒjõdGh ájÒKC’G äÉ°UÓÿG
 ,áfhôµ©ŸG ≈∏Y áªFÉ≤dG IõgÉ÷G äÉÑLƒdG ,áXƒØfi ÜÉ°ûYCG ,RQC’G ≈∏Y á``°ù°SDƒe á``Ø«`ØN
 á```©£≤ŸG  QÉ```°†ÿG  ø```e  á©æ°üe  äÓ∏î``e  ,…ô``°ûÑdG  ∑Ó¡``à°S’G  ¢VGô``ZC’  í`ª≤dG  QhòH

.πcCÓd á◊É°U á«bQh ≥FÉbQ ,äGQÉ¡ÑdGh

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

¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉfi ,ô°TƒH áj’h ,ÓZ :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/11 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   151731 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.äÓ¶ŸG ìÓ°UEG

Iõ«ªàŸG ™jQÉ°ûª∏d Qó°üe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/11 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 65.indd   4 3/27/22   7:39 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
   151734 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.π«ªŒ äGô°†ëà°ùe ™«H

≥jƒ°ùàdGh IQÉéà∏d ∫Ó¡dG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/11 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   151736 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.ÉjGó¡dG ∞«∏¨J ≥«°ùæJh QƒgõdG ™«H

∫ÉªYCÓd áZƒ°U :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/11 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 65.indd   5 3/27/22   7:39 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
   151739 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

¥ÉæY Iƒ¡b :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/11 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   151740 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

.QƒîÑdG OGƒYCG ,QƒgõdG Qƒ£©d á«°SÉ°SCG ô°UÉæY ,QƒîH ,¿ƒHÉ°U ,Qƒ£Y

á∏eÉµàŸG ∫ÉªYCÓd ÒæŸG ∫Ó¡dG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/11 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 65.indd   6 3/27/22   7:39 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
   151746 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.ÚNóàdG ΩRGƒdh ≠ÑàdG ™«H

IQÉéà∏d ∫ƒ«fi …OGh ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/11 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   151747 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.π«ªéàdG OGƒeh Qƒ£©dG ™«H

IQÉéà∏d π«Ñ°ùdG Qƒf :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/11 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 65.indd   7 3/27/22   7:39 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
   151749 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

∫ÉªYCÓd ≥jƒ°ùdG áfGO :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi ,≥jƒ°ùdG áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/11 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   151751 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.(ôjÉà°ùdG π«°üØJh ¢übh ‹õæŸG çÉKC’G) ≥jƒ°ùJ

äÉeóÿGh ∫ÉªYCÓd ¿hõ«ªŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/11 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 65.indd   8 3/27/22   7:39 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
   151752 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
 ,ô```©°ûdG  í```jô°ùJ  äÉ```eóN  ,π```«ªéàdG  äÉ``fƒdÉ°U  äÉ``eóN  ,á«``cÎdG  äÉ```eÉª◊G  äÉ```eóN
 äÉeóN ,Qƒ£©dÉH êÓ©dG äÉeóN ,ô©°ûdG áYGQR ,øjó«dG ôaÉXCÉH ájÉæ©dG ,∂«dóàdG êÉ``°ùŸG

.™ª°ûdÉH ô©°ûdG ádGREG ,êÓ©dG äÉeóN ,∫Éª÷ÉH ájÉæ©dG äÉeóN ,ájQÉîÑdG äÉeÉª◊G

…RôëŸG PÉ©e ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,Ö«°ùdG áj’h ,á°SOÉ°ùdG ¢VƒÿG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/11 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   151753 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

.á°ûªbC’Gh ôjÉà°ùdG π«°üØJh ¢üb

äÉeóÿGh ∫ÉªYCÓd ¿hõ«ªŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/11 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 65.indd   9 3/27/22   7:39 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
   151754 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
.™FÉ°†ÑdG º«∏°ùJ ,Ohô£dG º«∏°ùJ ,…ójÈdG Ö∏£dÉH ™FÉ°†ÑdG º«∏°ùJ

IQÉéà∏d ¿ÉæaC’G á°VhQ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/11 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   151755 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.äGQÉ«°ùdG ™«H

‹ÉLOõdG π°SÉH ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/11 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 65.indd   10 3/27/22   7:39 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
   151756 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.á«ë°üdGh á°UÉÿG ájòZCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

IQÉéà∏d …È©dG º°SÉL á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/11 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   151757 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 á©æbCG ,ábÓM ¿ƒHÉ°U ,ΩÉªëà°SÓd á«∏«ªŒ äGô``°†ëà°ùe ,ô©°ûdG º``«©æàd äGô```°†ëà°ùe
 ,á«ÑW äÉjÉ¨d  â°ù«d  ºØ∏d  ä’ƒ°ù```Z  ,ô```£©e Ö```°ûN ,Iô°ûÑdG  ¢†««ÑJ  äÉÁôc ,á«∏«ªŒ
 ,ájô£Y äƒjR ,π«ªŒ äGô°†ëà°ùe ,ô©°ûdG  ó«©Œ äGô°†ëà°ùe ,ô©°û∏d ,ø°Tƒd ∫ƒ°ùZ
 ä’ƒ°ùZ ,π«ªéàdG ¢VGôZC’ ÚdRÉa ,QƒgõdG Qƒ£©d á«°SÉ°SCG ô°UÉæY ,∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe
 á°ûªbC’G  ô°üb äGô°†ëà°ùe ,â«dGƒàdG  äÉjÉ¨d  ∞¶æe Ö«∏M ,π«ªéàdG  ¢VGôZC’ ,ø°Tƒd
 áHô°ûe á«bQh πjOÉæe ,á¡jôµdG íFGhôdG ádGRE’ ¿ƒHÉ°U ,ábÓM äGô°†ëà°ùe ,¢ùHÓŸG π«°ù¨d
 ≠«Ñ°U AÉæM ,¢ùª°ûdG øe ájÉbƒdG äGô°†ëà°ùe ,±ÉL ƒÑeÉ°T ,á«∏«ªŒ ,ø°Tƒd ä’ƒ°ù¨H
 äGô°†ëà°ùe ,π«ªéàdG OGƒe ádGRE’ äGô°†ëà°ùÃ á∏∏Ñe πjOÉæe ,ô©°û∏d º°SÓH ,»∏«ªŒ
 äGô°†ëà°ùe ,á«Ñ°ûN (¿Gó«Y) OGƒYCG  ™e AGƒg ô£©e ,á«dõæe äÉjÉ¨d  á«FÉ«ª«c ∞«¶æJ
 ¿ƒé©e ,á«°üî°ûdG áaÉ¶ædG ¢VGôZC’ ºØdG áëFGQ ¢TÉ©fEG äGô°†ëà°ùe ,∫ÉØWCÓd π«ªŒ

.¿ÉjOÉH ô£Y ,AÉbQõdG á¨Ñ°üdG π«°ù¨∏d á∏«f ,¿ƒHÉ°U ,ô£Y ¿Éeô¡c ,¿Éæ°SCG

á«°†ØdG ™jQÉ°ûª∏d á«µ∏ŸG á°ùª∏dG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 65.indd   11 3/27/22   7:39 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
   151760 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

áMÉ«°ù∏d á©HQC’G ∫ƒ°üØdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   151761 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 äGô°†ëà°ùe ,Iƒ¡≤∏d äÉ¡µæe ,á«ÑW ÒZ äÉYƒ≤æe ,»ª‚ ¿ƒ°ùfÉj ,¿ƒ°ùfÉj ,Rƒd áæ«éY
 øe âjƒµ°ùH ,âjƒµ°ùH ,•Éª°ù≤H á∏°Tôb ,IÒªN ¿hóH õÑN ,IQOƒH πHGƒJ ,ΩÉ©£∏d á¡µæe

.¿ÉH õÑN ,ájôµ°S äÉjƒ∏M ,â∏ŸG âÑæŸG Ò©°ûdG

Iõ«ªŸG á∏«Ñ©ŸG AGôë°U :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 65.indd   12 3/27/22   7:39 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
   151762 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
.ábÉ£dG ™jRƒJ ,AÉHô¡µdG ™jRƒJ

Ω.Ω.¢T ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á«ŸÉ©dG »æ«îŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   151763 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

.¢ùHÓŸG áWÉ«N

¿É°ThôdG QGO :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 65.indd   13 3/27/22   7:39 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
   151764 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.(»°SÉ°SCG πµ°ûH äÉÑLƒdG Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG) »gÉ≤ŸG äÉeóN

∫ÉªYCÓd á∏«Ñ©ŸG äÉMGh :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   151766 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

.ÖjQóJ πª©dG äÉ°TQh IQGOEGh º«¶æJ ¢VôY »∏ª©dG ÖjQóàdG

QÉ``ëHEÓd ¿ÉªY :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 65.indd   14 3/27/22   7:39 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
   151771 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 πª°ûJ  ’)  ájôµ°ùdG  äÉjƒ∏◊Gh  õHÉîŸG  äÉéàæŸ  á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdG

.(õHÉîŸG

IQÉéà∏d áÑ«©°ûdG ∫ÉØfCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   151773 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 πFÉ°Sh ≈∏Y ™∏°S ¢VôY ,(âfÎfE’G ≥jôW øY áFõéàdÉH ™«ÑdG) øjôNBÓd äÉ©«ÑŸG èjhôJ
.≥jƒ°ùJ ,∞JÉ¡dG ÈY ≥jƒ°ùàdG äÉeóN ,áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉjÉ¨d ΩÓYE’G

IOhóëŸG QÉªãà°S’Gh áeÉ©dG IQÉéà∏d á«ŸÉ©dG OÉæ°S’G ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 65.indd   15 3/27/22   7:39 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
   151778 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
.á«Hƒ°SÉM èeGôH º«ª°üJ ,Üƒ°SÉ◊G á›ôH

äÉeóÿGh äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤àd á«æWƒdG ó¡ØdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   151779 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 á«°üî°ûdG ÜQóŸG äÉeóN ,á«ë°üdGh á«fóÑdG ábÉ«∏dG äÉÑjQóJ á«ë°üdG …OGƒædG äÉeóN
 á«fóÑdG ábÉ«∏dG º««≤J äÉeóN ,á«fóÑdG ábÉ«∏dG ∫ƒ``°üa AGô``LEG  ,á````«fóŸG ábÉ«∏dG äÉÑjQóJ

.ÖjQóàdG ¢VGôZC’

ájQÉéàdG äÉeóî∏d »°Tƒ∏ÑdG Üƒ≤©j :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 65.indd   16 3/27/22   7:39 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
   151782 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.á«°VÉjôdG ¢ùHÓŸGh äGhOCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

IQÉéà∏d ÊÉÑ«°ûdG ¿RÉe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   151783 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

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

IQÉéà∏d »°ùÑ◊G ó«ªM Oƒ©°ùe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 65.indd   17 3/27/22   7:39 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
   151784 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
.(¿Éæ°SCG IOÉ«Y) á«Ñ£dG äGOÉ«©dG äÉeóN

∫ÉªYCÓd Qhô°ùdG ô°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   151785 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

 áfÉ«°Uh Ö«côJ ,ºYÉ£ŸGh ¥OÉæØdGh ïHÉ£ŸG äGó©e Ö«côJ ,ïHÉ£ŸG Ö«côJ ,çÉKC’G áfÉ«°U
.òaGƒædGh ÜGƒHC’G Ö«côJ ,á«dB’G äGó©ŸG ìÓ°UEGh

∫ÉªYC’G ôjƒ£àd ÉjGõŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 65.indd   18 3/27/22   7:39 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
   151786 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
.hõjG á«dhódG á«°SÉ«≤dG áØ°UGƒª∏d É≤ÑW ¢û«àØàdG ÖJÉµe ,QÉÑàN’Gh ¢üëØdG äGÈàfl

¢ùjG ∫ó«e ºcƒ«L :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉfi ,ÓZ :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   151787 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

.πëf π°ùY

IQÉéà∏d …ƒ«°SB’G øcôdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 65.indd   19 3/27/22   7:39 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
   151788 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
 É¡JGP IóMƒdG »`a AGõLCG  øe áYƒæ°üŸG á«fó©ŸG  äÉéàæŸG  Ö«côJh ™æ°U) äÓ¶ŸG ìÓ°UEG
 ∫É¨```°TCGh  äÓ```¶ŸGh  º```dÓ°ùdGh  ÜGƒ``HC’Gh  òaGƒædG  πãe  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  »`a  áeóîà°ùŸGh

.((IOGó◊G ¢TQh) á∏KÉ‡ á«fó©e

h.¢T.¢T IQÉéà∏d ÉLGQÉj’G Éµ«HGQ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   151791 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 äÉjƒ∏M ,â∏ŸG âÑæŸG Ò©°ûdG øe â```jƒµ°ùH ,â``jƒµ°ùH ,IÒªN ¿hóH õÑN ,Iƒ¡≤∏d äÉ¡µæe
 á«JÉÑf äGô°†ëà°ùe ,¢üªfi ÒZ øH ,Iƒ¡b ,hÉcÉc ,πaƒdG ∂©c ,ájôµ°S äÉjƒ∏M ,´Éæ©ædÉH
 õÑN ,∂«µfÉH  IÓfi ôFÉ£a ,äÉjƒ∏M ,á``J’ƒcƒ°T ,…É```°T  ,∂©c ,Iƒ¡≤∏d πFGóÑc Ωóîà°ùJ
 ,Éjƒ°U ≥«bO ,Ò©°ûdG ≥«bO ,∫OôÿG ≥«bO ,IQP ≥«bO ,∫ƒ≤ÑdG ≥«bO ,ΩÉ©£∏d ≥«bO ,π«Ñ‚R
 ∂©µ∏d äÉ¡µæe ,ôµ°S ,äÉjƒ∏M ájôµ°S ¢UGôbCG ,Úé©∏d ô``FÉªN ,ΩÉ©£∏d É°ûf ,íªb ÚëW
 äÉHhô°ûe ,Ö«∏◊ÉH hÉcÉc äÉHhô°ûe ,∂©c áæ«éY ,∂©c ¥ƒë°ùe ,ájô£©dG äƒjõdG ±ÓîH
 Ò©°T ,ôFÉ£a ,ô°û≤e Ò©°T ,õÑN ,IÒªN ,Ö«∏◊ÉH áJ’ƒcƒ°T äÉHhô°ûe ,Ö«∏◊ÉH Iƒ¡b
 ,»LôaG  õÑN  ,IóHõdÉH  âjƒµ°ùH  ,äÉæé©e  ,äÉjƒ∏M  iƒ∏M  ™£b  ,äÉ°ûjhóæ°S  ,¿ƒë£e
 ≈∏M ,IRÉÑN ¥ƒë°ùe ,õÑN Öd ,OÎ°ùc ,¢ûg ≥«bQ âjƒµ°ùH ,á«Ñ∏¡e ,ÉWÉ£H ≥«bO ,Gõà«H
 ,áJ’ƒcƒ°ûdÉH  »∏£e  RƒL  ,∂©µdG  Újõàd  äÉjƒ∏◊ÉH  ≈∏M  ,∂©µdG  Újõàd  áJ’ƒcƒ°ûdÉH
 …ƒàëj áJ’ƒcƒ°T ¿ƒé©e ,á«°ûfi ôFÉ£a …RhÉ«L ,á«°ûfi äÉµ©c …RhÉH ,RƒL øFÉëW
 ,IQòdG  âjƒµ°ùH  »Ñæ«°S  ,¢üªfi  õÑN  ™£b  ,AGOƒ°ùdG  á£æ◊G  ÚëW  ,äGô°ùµe  ≈∏Y
 …É°T ,áJ’ƒcƒ°ûdÉH õÑN ,ÚJƒ∏Z ¿hóH õÑN ,IôªîŸG äGhGô°†ÿG øe ôFÉ£a ¿ƒé«°ûª«c

.ôëÑdG ÜÉ°ûYCG øe

¢ü«°UQ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 65.indd   20 3/27/22   7:39 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
   151804 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.¢TÉªb ôjôM ,»YÉæ£°UG ôjôM á°ûªbCG ,¢TÉªb ,êÉÑjódG ¢TÉªb ,á°ûªbCG

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   151805 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.á°ûªbCG ,¢TÉªb ôjôM ,»YÉæ£°UG ôjôM á°ûªbCG ,¢TÉªb ,êÉÑjódG ¢TÉªb

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 65.indd   21 3/27/22   7:39 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
   151806 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
 Iõ¡LCG  ìÓ°UEGh  Ö«côJ  ,óYÉ°üŸG  ìÓ°UEGh  Ö«côJ  ,á«FÉHô¡µdG  Iõ¡LC’G  ìÓ°UEGh  Ö«côJ
 Iõ¡LCG ìÓ°UEGh Ö«côJ ,ábô°ùdG ó°V QGòfE’G Iõ¡LCG ìÓ°UEGh Ö«côJ ,≥jô◊G ó°V QGòfE’G
 áfÉ«°Uh  Ö«côJ  ,…ôdG  äGó©e  ìÓ°UEGh  Ö«côJ  ,¿GôaC’G  ìÓ°UEGh  Ö«côJ  ,AGƒ¡dG  ∞««µJ
 ,ó«ªéàdG äGó©e ìÓ°UEGh Ö«côJ ,Ö«HÉfC’G •ƒ£N áfÉ«°Uh AÉ°ûfEG ,á«dB’G äGó©ŸG ìÓ°UEGh

.Ú«FÉHô¡µdG äÉeóN ,äÓHÉµdG óe ,ábÉ£dG ∑Ó°SCG ìÓ°UEG ,áMÉÑ°ùdG ∑ôH áfÉ«°U

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á«°Sóæ¡dG πeÉfC’G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   151807 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 äÉÑLhh ¥ÉÑWCG OGóYEG) á«°üî°ûdG IÉ¡£dG äÉeóN ,(ƒJÉµdG) ∂«µdG ÚjõJ ,»gÉ≤ŸG äÉeóN
.∂∏¡à°ùŸG Ö°SÉæjÉe Ö°ùM »¡£dGh ¥ƒ°ùàdG »`a πãªàJ á°UÉN hCG á«dõæe

á«æWƒdG äƒ«NQ áHGƒH :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 65.indd   22 3/27/22   7:39 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
   151808 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

IQÉéà∏d IójGôdG ¥Èà°SE’G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   151809 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

 ¢VGôZCÓd ¢SƒàÑdÉc  ,á«FÉØ°ûà°S’Gh  á```«Ñ£dG  ¢VGôZCÓd ájò¨e á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe
.á«ÑW äÉjÉ¨d ÒbÉ≤Y ,‹ó«°üdG ΩGóîà°SÓd ∫ƒëc ,á«dó«°üdG

ídÉ°U ó«Y »∏Y AÉª«°T ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S  :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 65.indd   23 3/27/22   7:39 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
   151810 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.¢ùHÓŸGh äÉjÉÑ©dG ™«H

IóYGƒdG áª°üÑdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   151811 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

.(áJ’ƒµ°ûdG ™æ°U) ájôµ°S äÉjƒ∏M

á«°ùÑ◊G ¬`∏dGóÑY âæH QÉ°üàfG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 65.indd   24 3/27/22   7:39 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
   151812 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
 äGQÉWE’G ™«H ,äGQÉ«°ùdG πeGôah QhÉfi ìÓ°UEG ,äÉÑcôŸG äƒjR πjóÑJ) äGQÉ«°ùdG äÉeóN
 äƒ```jõdG  ™```«H  ,äÉ```jQÉ£ÑdG  ™«H  ,äÉ```jQÉ£ÑdG  ø```ë°Th  äÉÑcôŸG  AÉHô¡c  ìÓ°UEG  ,É¡eRGƒdh

.(á«fó©ŸG äÓé©dGh äGQÉWE’G ìÓ°UEG ,É¡JÉ≤à°ûeh

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   151813 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H

∫ÉªYCÓd πÑ≤à°ùŸG QGO :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 65.indd   25 3/27/22   7:39 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
   151816 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

IQÉéà∏d »MÉ°TƒdG Qƒ°üæe ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   151817 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.(á«dõæŸG ¢VGôZC’Gh çÉKC’G ™«H)

çÉKCÓd ¿Gƒæ©dG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 65.indd   26 3/27/22   7:39 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
   151818 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

IQÉéà∏d …ôµ°ùŸG ó«©°S øH ∞°Sƒj øH õjõ©dGóÑY :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   151819 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

IQÉéà∏d »`ØdG ∫ÓX :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 65.indd   27 3/27/22   7:39 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
   151821 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

IQÉéà∏d ÊÉæ°ùdG ó«©°S øH ó°TGQ øH ô°UÉf øH ∞«°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   151822 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 äÉ``eóN ,º``YÉ£ŸG äÉeóN ,äÉ``æ«àfÉµdG á```∏≤æàŸG hCG áàbDƒŸG ºYÉ£ŸG äÉeóN ,»gÉ≤ŸG äÉeóN
.äÉjÒàaÉµdG

IQÉéà∏d á«ŸÉ©dG OƒLƒdG á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 65.indd   28 3/27/22   7:39 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
   151823 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.(IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H ,ÉjGó¡dG ™«H ,äÉMƒ∏dGh ∞ëàdGh äÉjQÉcòà∏d áFõéàdÉH ™«ÑdG)

IôHE’G πX :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   151824 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 á∏ª÷ÉH ™«ÑdG) ájô£©dG äƒjõdGh á``jÒKC’G äÉ```°UÓÿG Gó```Y á«FGò¨dG OGƒª∏d äÉ°UÓN
 πHGƒàdGh ÍdG ™«Hh ∞«∏¨àdGh áÄÑ©àdG á£°ûfCGh äÉHhô°ûŸG πª°ûJ áYƒæàŸG á«FGò¨dG OGƒª∏d

.(äGô°ùµŸGh

Iójó÷G áæ÷G IôgƒL :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,Ö«°ùdG áj’h ,…OGô°ûdG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 65.indd   29 3/27/22   7:39 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
   151826 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.ádÉ≤ÑdG ,äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØdG ™«H

IQÉéà∏d ¢VQC’G OÉ°üM :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   151830 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.ºYÉ£ŸG äÉeóN

á«æWƒdG ±Gó«°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 65.indd   30 3/27/22   7:39 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
   151833 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.É¡«©FÉHh äÉeóÿGh ™∏°ùdG …Î°ûŸ á«fhÎµdEG ¥ƒ°S áMÉJEG

IÉ«◊G OÉ°üM :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/14 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   151834 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

.AÉ°†YC’G Ëƒ≤J Iõ¡LCGh á«Ñ£dG Iõ¡LC’Gh äGhOCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

äÉeóÿGh IQÉéà∏d ¥ÓM ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/14 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 65.indd   31 3/27/22   7:39 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
   151835 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 ,äÉæ«àfÉµdG á∏≤æàŸG hCG áàbDƒŸG ºYÉ£ŸG äÉeóN ,»gÉ≤ŸG äÉeóN ,ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH øjƒªàdG
 äÉÑ```LƒdG  º```jó≤J  º```YÉ£e  äÉeóN  ,á«JGòdG  áeóÿG  ºYÉ£e  äÉeóN  ,ºYÉ£ŸG  äÉeóN

.áØ«`ØÿG

∫ÉªYCÓd ÒÿG ¥QÉ°ûe ,:º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/14 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   151843 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.á«FGò¨dG OGƒŸG ™«H ádÉ≤ÑdG äÓfi

á∏eÉµàŸG á«°Sóæ¡dG ôjƒ£àdG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/15 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 65.indd   32 3/27/22   7:39 AM
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(1435) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
   105428 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.á«FÉ°ùædG π«°ûdGh äÉjÉÑ©dG ™«H

  
   IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG õ©dG ádÓWEG :º``````````````````````````````````°SÉH

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

2016/10/26 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 65.indd   33 3/27/22   7:39 AM
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اجلريدة الر�سمية العدد )1435(

�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا لأحـكام املـادة )19( من قانون )نـظام( العـالمات التجارية 
لدول جملــــ�س التعـــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـــم 2017/33، 

اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية:

م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2008/6/30التجارة وال�سناعة�سركة الفنادق الهندية املحدودة144549

2008/6/30التجارة وال�سناعة�سركة الفنادق الهندية املحدودة244550

2008/6/30التجارة وال�سناعة�سركة الفنادق الهندية املحدودة344551

2008/10/21التجارة وال�سناعةذا انديان هوتيلز كمبني ليمتد439363

2015/1/27التجارة وال�سناعة�سركة الفنادق الهندية املحدودة552816

1990/3/31التجارة وال�سناعةنات وي�ست غروب بي ال �سي64059

2011/11/13التجارة وال�سناعةينمار هولدينج كو، األ تي دي771135

2011/11/13التجارة وال�سناعةينمار هولدينج كو، األ تي دي871136

2011/11/13التجارة وال�سناعةينمار هولدينج كو، األ تي دي971137

2011/11/13التجارة وال�سناعةينمار هولدينج كو، األ تي دي1071138

2011/11/13التجارة وال�سناعةينمار هولدينج كو، األ تي دي1171139

2011/11/22التجارة وال�سناعةذا نيت - اإيه - بورتر جروب ليمتد1271317

2011/11/22التجارة وال�سناعةذا نيت - اإيه - بورتر جروب ليمتد1371318

2011/11/22التجارة وال�سناعةذا نيت - اإيه - بورتر جروب ليمتد1471319

2011/11/22التجارة وال�سناعةذا نيت - اإيه - بورتر جروب ليمتد1571320
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اجلريدة الر�سمية العدد )1435(

م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2011/6/22التجارة وال�سناعةذا جيليت كومبانى ال ال �سي1668873

1991/7/7التجارة وال�سناعةمانوفاكت�سر دو مونرت جاكوار ا�س. اأ175696

2001/6/12التجارة وال�سناعةاو ا�س اى فارما�سيوتيكالز، األ األ �سي1825648

2001/8/5التجارة وال�سناعةليوناردو ا�س بي ايه1926064

2001/8/5التجارة وال�سناعةليوناردو ا�س بي ايه2026065

2168532
اأيتاملات�س كيميكال�س

 جي بي ليمتد
2011/6/6التجارة وال�سناعة

2001/4/2التجارة وال�سناعةليدفان�س جي ام بي ات�س2225220

2001/4/2التجارة وال�سناعةليدفان�س جي ام بي ات�س2325221

2001/4/2التجارة وال�سناعةليدفان�س جي ام بي ات�س2425222

2001/2/28التجارة وال�سناعةليدفان�س جي ام بي ات�س2525023

2001/2/28التجارة وال�سناعةايه ايجيديو جالباين ا�س . بي2625021

2726626
ميلينيوم اند كونثورن 

انرتنا�سنال ليمتد
2001/10/27التجارة وال�سناعة

2826627
ميلينيوم اند كونثورن 

انرتنا�سنال ليمتد
2001/10/27التجارة وال�سناعة

2969521
�سركة العثمان لالإنتاج

والت�سنيع الزراعي
2011/7/27التجارة وال�سناعة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1435(

م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

3069522
�سركة العثمان لالإنتاج

والت�سنيع الزراعي
2011/7/27التجارة وال�سناعة

2011/10/8التجارة وال�سناعةاملا�س العاملية م.م.ح3170674
2011/10/8التجارة وال�سناعةالزوراء لتجارة التبغ والدخان3270675

3326522
�سركة �سعيد حممد عبيد بن

 زقر و�سركاه) �سركة بن زقر(
2001/10/17التجارة وال�سناعة

3426523
�سركة �سعيد حممد عبيد بن

 زقر و�سركاه ) �سركة بن زقر(
2001/10/17التجارة وال�سناعة

2012/4/25التجارة وال�سناعةبنك قطر الوطني3573999
2012/4/25التجارة وال�سناعةبنك قطر الوطني3673998
2012/4/25التجارة وال�سناعةبنك قطر الوطني3773997
2001/8/28التجارة وال�سناعةفارتا اكتينجي�سل�سافت3826265
2001/8/28التجارة وال�سناعةفارتا اكتينجي�سل�سافت3926264
2001/7/7التجارة وال�سناعةميدا فارما اأ�س.اآيه.اآر.اإل4025818
1991/9/22التجارة وال�سناعةباير انفريومنينتال �سين�س ا�س ا416074
1991/9/2التجارة وال�سناعةباير كان�سيومري كري ايه جي425988

4374346
ايه بي ام كري كمبيوتر

 �سريف�سز ال ال �سي
2012/5/19التجارة وال�سناعة

4474347
ايه بي ام كري كمبيوتر

 �سريف�سز ال ال �سي
2012/5/19التجارة وال�سناعة

4574348
ايه بي ام كري كمبيوتر

 �سريف�سز ال ال �سي
2012/5/19التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

4669802
اأوباجى كو�سمي�سيتيكالز

 ال ال �سى
2011/8/17التجارة وال�سناعة

4769801
اأوباجى كو�سمي�سيتيكالز

 ال ال �سى
2011/8/17التجارة وال�سناعة

4869800
اأوباجى كو�سمي�سيتيكالز 

ال ال �سى
2011/8/17التجارة وال�سناعة

4970494
تامي هورتنز ري�ستارانت�س 

انرتنا�سيونال جي اأم بي اأت�س
2011/10/2التجارة وال�سناعة

5070495
تامي هورتنز ري�ستارانت�س 

انرتنا�سيونال جي اأم بي اأت�س
2011/10/2التجارة وال�سناعة

5170496
تامي هورتنز ري�ستارانت�س 

انرتنا�سيونال جي اأم بي اأت�س
2011/10/2التجارة وال�سناعة

5270497
تامي هورتنز ري�ستارانت�س 

انرتنا�سيونال جي اأم بي اأت�س
2011/10/2التجارة وال�سناعة

5370498
تامي هورتنز ري�ستارانت�س 

انرتنا�سيونال جي اأم بي اأت�س
2011/10/2التجارة وال�سناعة

5470499
تامي هورتنز ري�ستارانت�س 

انرتنا�سيونال جي اأم بي اأت�س
2011/10/2التجارة وال�سناعة

5570500
تامي هورتنز ري�ستارانت�س 

انرتنا�سيونال جي اأم بي اأت�س
2011/10/2التجارة وال�سناعة

5670501
تامي هورتنز ري�ستارانت�س 

انرتنا�سيونال جي اأم بي اأت�س
2011/10/2التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

1989/8/23التجارة وال�سناعةباتا براندز اإ�س اأيه12272

2000/3/11التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن222051

2000/3/11التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن322052

2009/12/5التجارة وال�سناعةفورد موتور كومباين460305

521967
�سركة احلاج 

حممود حبيبة واأولده
2000/2/22التجارة وال�سناعة

�سركة احلاج621968
2000/2/22التجارة وال�سناعة حممود حبيبة واأولده

721143
جورجيو اأرماين ا�س.بي، 
�سوي�س بران�س ميندري�سيو

1999/10/25التجارة وال�سناعة

2009/12/27التجارة وال�سناعةاأزبل كوربوراي�سن860709

2009/12/27التجارة وال�سناعةاأزبل كوربوراي�سن960710

2009/12/27التجارة وال�سناعةاأزبل كوربوراي�سن1060711

2009/12/27التجارة وال�سناعةاأزبل كوربوراي�سن1160712

2009/12/27التجارة وال�سناعةاأزبل كوربوراي�سن1260713

2009/12/27التجارة وال�سناعةاأزبل كوربوراي�سن1360714

2009/12/27التجارة وال�سناعةاأزبل كوربوراي�سن1460715

2009/12/27التجارة وال�سناعةاأزبل كوربوراي�سن1560716

2009/12/27التجارة وال�سناعةاأزبل كوربوراي�سن1660717

2009/12/27التجارة وال�سناعةاأزبل كوربوراي�سن1760718

2009/12/27التجارة وال�سناعةاأزبل كوربوراي�سن1860719
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2009/12/27التجارة وال�سناعةاأزبل كوربوراي�سن1960720

2009/12/27التجارة وال�سناعةاأزبل كوربوراي�سن2060721

2009/12/27التجارة وال�سناعةاأزبل كوربوراي�سن2160722

2009/11/18التجارة وال�سناعةواجرن غروب جي ام بي ات�س2260081

2009/11/18التجارة وال�سناعةواجرن غروب جي ام بي ات�س2360082

2009/11/18التجارة وال�سناعةواجرن غروب جي ام بي ات�س2460083

2560438

)اإف اإم �سى كوربوري�سن(

 و)اإف اإم �سى اأجرو �سينجابور

 بى تى ئى، اإل تى دى(

2009/12/14التجارة وال�سناعة

2660696

)اإف اإم �سى كوربوري�سن(

 و)اإف اإم �سى اأجرو �سينجابور

 بى تى ئى، اإل تى دى(

2009/12/26التجارة وال�سناعة

1999/12/25التجارة وال�سناعةدبليو دي - 40 مانيفاك�سرينج كمبني2721578

1999/12/25التجارة وال�سناعةدبليو دي - 40 مانيفاك�سرينج كمبني2821579

1999/12/21التجارة وال�سناعةبيوتي بري�ستيج انرتنا�سيونال2921540

303521

ات�س اف �سي بر�ستيج 

انرتنا�سيونال هولدينغ �سوي�سرا 

ا�س ايه اآر ال

1989/12/10التجارة وال�سناعة
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ريال عماين املوجودات )الأ�صول(:
)بالألـف(

2021/12/31م
ريال عماين 

)بالألـف(

2020/12/31م
ريال عماين 

)بالألـف(

الذهـب و الف�سة 

املوجودات الأجنبية:

اأ - اأر�صدة لدى البنوك فـي اخلارج

ب - احتياطي لدى �صندوق النقد الدويل 

ج - الأوراق املالية الأجنبية

امل�صتحقات من احلكومة

امل�صتحقات من البنوك املحلية

ح�صة ال�صلطنة لدى �صندوق النقد الدويل

املوجودات الثابتة ) �صافـي (

املوجودات الأخرى

4.117.945

442.733

2.992.207

646

7.552.885

111.481

115.562

222.599

57.954

94.834

689

5.753.271

870.478

65.165

229.086

45.164

74.331

========7.038.184========8.155.961املجمـــــوع
املطلوبات )اخل�صوم(:

النقد امل�صدر

امل�صتحقات للحكومة

امل�صتحقات للبنوك املحلية:

اأ - البنوك التقليدية

ب - البنوك الإ�صالمية

املطلوبات الأخرى

ح�صاب �صندوق النقد الدويل بالريال العماين 

القيمة ال�صافية:

اأ - راأ�س املال

ب - الحتياطيات العامة

ج - اأخــرى

2.197.154

348.010

1.000.000

426.038

182.425

1.716.052

1.605.615

2.545.164

458.001

222.666

1.608.463

1.736.860

1.017.882

2.201.231

177.360

229.129

1.675.722

=========7.038.184=========8.155.961املجمـــــوع
البنك املركزي العماين

البنـك املركــزي العمانــي
اإعـــــــالن

ا�صتنـادا اإلـى املادة 17 ) اأ ( مـن القانــون امل�صرفــي ال�صــادر باملر�صــوم ال�صلطانــي رقـــم 2000/114، 

يعلـن البنـك املركـــزي العمانــــي بـــاأن امليزانيـــــة العموميـــة للفتـــرة املنتهيـــة فـي 2021/12/31م, 

كانت كما يلي:
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خمي�س بن حميد بن حمد البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اآفاق جمز للتجارة واملقاوالت �س.م.م

للتجارة  جمز  �آفاق  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لبادي  حمد  بن  حميد  بن  خمي�س  يعلن 
وللم�شفي   ،١٠٣٨٥٢٥ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �س.م.م،  و�ملقاوالت 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة

�س.ب: ٣١٠ ر.ب: ٣١١ 
هاتف رقم: ٩٦٣٩١١١٦ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي

اأحمد بن حممد بن �شعيد ال�شكيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مرتفعات �شليط للتجارة �س.�س.و

�شليط  مرتفعات  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ل�شكيلي  �شعيد  بن  حممد  بن  �أحمد  يعلن 
�لـتجاري بالرقـم ١١٣٩٣٥٩، وفقا التفاق  �ل�شجل  �أمانة  للتجارة �س.�س.و، و�مل�شجلة لدى 
�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٣/١٥م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: ٩٩45١٠82 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي

-165-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٥(

فهد بن خمي�س بن �شامل ال�شناين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلان ال�شاملة - تو�شية

يعلن فهد بن خمي�س بن �شامل �ل�شناين �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �خلان �ل�شاملة - تو�شية، 
و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٨٩٢٥٥، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية ال�شويق - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم: ٩5٦4٩22٩
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــي

عبداللـه بن حممد الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جبال عمالء للتجارة - تو�شية

�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة جبال عمالء للتجارة - تو�شية،  �لهنائي  يعلن عبد�للـه بن حممد 
و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٢٩٧٠٢،  وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٨م، 
وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم: ٩١4٠٦٠٠٧

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــي
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جنيب بن اإبراهيم بن عبداللـه االإ�شماعيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جنيب االإ�شماعيلي و�شركاه - ت�شامنية
يعلن جنيب بن �إبر�هيم بن عبد�للـه �الإ�شماعيلي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة جنيب �ال�شماعيلي 
و�شركاه - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٦٦٥٤٨، وفقا التفاق 
�أمــام  �لت�شفـيـــة  �ل�شركـــــــة فـي  �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٩م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  �ل�شركاء 
�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية نزوى - حمافظة الداخلية

�س.ب: ٣54 ر.ب: ٦١١ 
هاتف رقم: ٩٩2٣842٦ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأنوار املليا�س للتجارة - ت�شامنية

يعلن جنيب بن �إبر�هيم بن عبد�للـه �الإ�شماعيلي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أنو�ر �ملليا�س 
للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ٥١١٧٨٢٨، وفقا التفاق 
�لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/٣/٩م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 
�أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية نزوى - حمافظة الداخلية

�س.ب: ١8٩ ر.ب: ٦١١ 
هاتف رقم: ٩٩2٣842٦ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي
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اأحمد بن حممد بن علي املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شعيلي واملقبايل للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن �أحمد بن حممد بن علي �ملقبايل �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �ل�شعيلي و�ملقبايل للتجارة 
و�ملقاوالت - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٣٦٣٨٩، وللم�شفي 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�س.ب: ٩8٦ ر.ب: ٣١١ 
هاتف رقم: ٩٦2٦2٠١١

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــي

�شعيد بن عامر بن عبداللـه ال�شعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرباق ال�شريع للتجارة - ت�شامنية

�ل�شريع للتجارة -  �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لرب�ق  �ل�شعدي  يعلن �شعيد بن عامر بن عبد�للـه 
ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١١٠٨٢٨، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�س.ب: 54٠ ر.ب: 4٠٠ 
هاتف رقم: ٩٣555٦٦٠

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــي
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حمود بن �شعيد بن حمود املالكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شمال الظفرة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شمال �لظفرة للتجارة  يعلن حمود بن �شعيد بن حمود �ملالكي 
و�ملقاوالت - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٦٤٣٦٧، وللم�شفي 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم: ٩٣4444٦٣

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــي

عبدالعزيز بن �شعود بن حممد البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بروج الكوثر للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن عبد�لعزيز بن �شعود بن حممد �لبلو�شي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة بروج �لكوثر للتجارة 
و�ملقاوالت - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ٦٠٥٣٧٤٢، وللم�شفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم:٩2٩٠٩٠٣4 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــي
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�شليمان بن طالب بن �شامل الزعابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شنع الزعابي للحلوى العمانية �س.م.م

يعلن �شليمان بن طالب بن �شامل �لزعابي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شنع �لزعابي للحلوى 
�لعمانية �س.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ٣١٥٠٠٠٣، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٦٣٣٩٧٧٣
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــي

حممد بن علي بن �شامل العمراين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حممد بن علي العمراين واأوالده للتجارة - تو�شية

يعلن حممد بن علي بن �شامل �لعمر�ين �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة حممد بن علي �لعمر�ين 
و�أوالده للتجارة  - تو�شية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ٣١٧٤٤١٧، وللم�شفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٩٣5٣٣١٦
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٥(

را�شد بن عبداللـه بن جمعة النوفلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شند�س خليج العرب �س.م.م
�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شند�س خليج �لعرب  يعلن ر��شد بن عبد�للـه بن جمعة �لنوفلي 
حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١٠٨٢٥١٩ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �س.م.م، 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�س.ب: 4١4 ر.ب: ١١5 
هاتف رقم: ٩٩٧٧5٩2١

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــي

�شعيدة بنت جمعة بن را�شد امل�شرفية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة زهرة املهاليل املتحدة �س.م.م
تعلن �شعيدة بنت جمعة بن ر��شد �مل�شرفية �أنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة زهرة �ملهاليل �ملتحدة 
�س.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٣٩٦٠٥، وللم�شفية وحـدها حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــية فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
املعبيلة ال�شناعية - والية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�س.ب: ١٧٧ ر.ب: ١٣2 
هاتف رقم: ٩55٠2٦٦4 -٩٧5244١4

كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٥(

حممد بن علي بن حممد النوفلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شبكة النجوم للتجارة - تو�شية
يعلن حممد بن علي بن حممد �لنوفلي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شبكة �لنجوم للتجارة - 
تو�شية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ٣٢٤٨٠٨٩، وللم�شفي وحـده حــــــق 
فـــي  �مل�شفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 حمافظة جنوب الباطنة
�س.ب: ١١٠ ر.ب: ٣١4 
هاتف رقم: ٩4٧٩5١4٧

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــي

حممد بن عامر بن حممد احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مزايا للخدمات وامل�شاريع احلديثة - تو�شية
يعلن حممد بن عامر بن حممد �حلجري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مز�يا للخدمات و�مل�شاريع 
بالرقـم ١٢٤٩١٤٥، وفقا التفاق  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  و�مل�شجلة لدى  �حلديثة - تو�شية، 
�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٣/١٤م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية بدية - حمافظة �شمال ال�شرقية

هاتف رقم: ٩٩4١4٧4٧
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٥(

ر�شاد بن عبدالوحيد بن كامت التي�شريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة كامت الدولية �س.م.م

يعلن ر�شاد بن عبد�لوحيد بن كامت �لتي�شريي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة كامت �لدولية �س.م.م، 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١١٠١٥٦٦ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة 
�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 ال�شعادة ال�شمالية - والية �شاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: ٩١٩5١55٠
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو كامت العاملية - تو�شية

يعلن ر�شاد بن عبد�لوحيد بن كامت �لتي�شريي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أبو كامت �لعاملية - 
تو�شية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٧٠٤٧٧، وللم�شفي وحـده حــــــق 
فـــي  �مل�شفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 ال�شعادة ال�شمالية - والية �شاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: ٩١٩5١55٠
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــي

-173-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٥(

مكتب بي دي او 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الكامل للطاقة �س.م.ع.ع

يعلن مكتب بي دي �و �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لكامل للطاقة �س.م.ع.ع، و�مل�شجلة لدى �أمانة 
�لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١٦٤٩٢٣٠ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل 
�أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�س.ب: ١١٧٦ ر.ب: ١١2 
هاتف رقم: ٩2٩٩٠٠٩٣

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــي

جا�شم بن حممد بن �شامل ال�شاحلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خط البطحاء للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن جا�شم بن حممد بن �شامل �ل�شاحلي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة خط �لبطحاء للتجارة 
و�ملقاوالت - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٨٤٨١٠، وللم�شفي 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية ال�شويق - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٧2٠٣٩٩٩
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــي
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مالك بن اأحمد بن حمد العدوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شموخ اجلبل ال�شرقي للتجارة �س.م.م

�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شموخ �جلبل �ل�شرقي  �أحمد بن حمد �لعدوي  يعلن مالك بن 
للتجارة �س.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٠٢٥٨٨، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم: ٩2٩٦2٦٦٠

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــي

�شعيد بن حممد بن عبداللـه النعماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الو�شلة احلديثة �س.م.م

يعلن �شعيد بن حممد بن عبد�للـه �لنعماين �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع �لو�شلة �حلديثة 
�س.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٣٣٠٢٠، وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 
وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/٣/١٤م، 
�لعنو�ن  علــى  �ل�شركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع 

�الآتـي:
حمافظة م�شقط

هاتف رقم: ٩٩4422٧٣
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــي
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مكتب امللكي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات املالية واالإدارية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نور اخلليج الالمع للتجارة �س.�س.و

يعلن مكتب �مللكي لتدقيق �حل�شابات و�ال�شت�شار�ت �ملالية و�الإد�رية �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة 
نور �خلليج �لالمع للتجارة �س.�س.و، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٠٨٦١٩، 
وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�س.ب: ١٠٩8 ر.ب: 2١١ 
هاتف رقم: ٩2٣28222

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــي

�شعيد بن حمدان بن نا�شر البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبراج الوطية �س.م.م

يعلن �شعيد بن حمد�ن بن نا�شر �لبلو�شي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أبر�ج �لوطية �س.م.م، 
�ملوؤرخ  �ل�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٠٩٤٣٣٣ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة 
�لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/٩/٢٢م، 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
�س.ب: ١8١2 ر.ب: ١١2 
هاتف رقم: ٩٩8٠٩82٩

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــي
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�شامل بن مبارك بن متان مغراب العمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شامل واأحمد للتجارة - ت�شامنية
و�أحمد  �شامل  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لعمري  �شامل بن مبارك بن متان مغر�ب  يعلن 
للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٥٠٠٨٠، وفقا التفاق 
�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٨م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
  والية �شاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: ٩٩١١١5١١
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــي

�شعيد بن �شامل بن م�شلم عكعاك
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأمواج خرفوت للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أمو�ج خرفوت للتجارة  يعلن �شعيد بن �شامل بن م�شلم عكعاك 
و�ملقاوالت - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٣٨٩٧٢، وفقا التفاق 
�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
  والية �شاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: ٩٧8٩١١١١
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــي
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معاذ بن اأحمد بن زايد الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املثلث للتكنولوجيا احلديثة �س.م.م
يعلن معاذ بن �أحمد بن ز�يد �لهنائي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �ملثلث للتكنولوجيا �حلديثة 
�ل�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٢٠٧٧٤٩ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �س.م.م، 
�ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٩م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
  اخلو�س - والية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�س.ب: 54١ ر.ب: ١2١ 
هاتف رقم: ٩٧44444٧

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــي

عبداللـه بن مطر بن �شامل العزيزي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ملوؤ�ش�شة االإعمار �س.م.م
�س.م.م،  �الإعمار  موؤ�ش�شة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لعزيزي  �شامل  بن  بن مطر  يعلن عبد�للـه 
�ملوؤرخ  �ل�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٠٢٢١٧٢ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة 
٢٠٢٢/٣/١٤م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى 
�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:
   والية مطرح - حمافظة م�شقط

�س.ب: 452 ر.ب: ١١٣
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٥(

همام بن �شليمان بن �شعيد الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الغرب الكبري الالحمدود �س.م.م
يعلن همام بن �شليمان بن �شعيد �لهنائي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لغرب �لكبري �لالحمدود 
�س.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٦٨٤٨٩، وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 
٢٠٢١/٨/١٢م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى 
�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:
   والية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�س.ب: 5١٦ ر.ب: ١١١ 
هاتف رقم: ٩٣٣٣١١48

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــي

علي بن �شعيد بن عي�شى حاردان
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة علي حاردان للتجارة - ت�شامنية
يعلن علي بن �شعيد بن عي�شى حارد�ن �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة علي حارد�ن للتجارة - 
ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٦٤٩٠٣، وفقا التفاق �ل�شركاء 
�ملوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
  هاتف رقم: ٩2٠٠٠١١٠

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٥(

خالد بن �شيف بن �شامل اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة النبع ال�شافـي املتحدة للتجارة - ت�شامنية

يعلن خالد بن �شيف بن �شامل �جلابري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لنبع �ل�شافـي �ملتحدة 
للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٩٤٢٥٥، وللم�شفي 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
   حمافظة جنوب الباطنة
�س.ب: ١٣8 ر.ب: ٣2٩ 
هاتف رقم: ٩٩2٦٩٧٧٣

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــي

خالد بن حمد بن عبداللـه احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الع�شرية اجلديدة �س.م.م

يعلن خالد بن حمد بن عبد�للـه �حلارثي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لع�شرية �جلديدة �س.م.م، 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١٢٩٧٢٧٨ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة 
�الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــي  �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
  روي - والية مطرح - حمافظة م�شقط

�س.ب: ٣١٩ ر.ب: ١٣١ 
هاتف رقم: ٩5٩54424

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٥(

خالد بن حميد بن حامد الرجيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عيون الباز للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة عيون �لباز للتجارة  يعلن خالد بن حميد بن حامد �لرجيبي 
و�ملقاوالت - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٢٣١٨١، وللم�شفي 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 حمافظة جنوب الباطنة
�س.ب: ٣٦5 ر.ب: ٣2٩ 
هاتف رقم: ٩٩١٠١١٧٠

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــي

حممد بن هالل بن حممد الكندي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نينغبو يينجدي للهند�شة واملعدات الثقيلة �س.م.م

يعلن حممد بن هالل بن حممد �لكندي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة نينغبو يينجدي للهند�شة 
و�ملعد�ت �لثقيلة �س.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٧٨٠١٦، وللم�شفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 �س.ب: ٦١٣ ر.ب: ١٣١ 
هاتف رقم: ٩٩٣٦٦٦84

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٥(

عادل بن �شعيد بن حميد العوي�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البيان للمعدات الفنية �س.م.م

يعلن عادل بن �شعيد بن حميد �لعوي�شي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لبيان للمعد�ت �لفنية 
بالرقـم ١٠٢٧٥٢٤، وللم�شفي وحـده حــــــق  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  و�مل�شجلة لدى  �س.م.م، 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 �س.ب: ١8٣٧ ر.ب: ١١١ 
هاتف رقم: ٩٩2١82١8

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــي

اأحمد بن جمعة بن �شيف املعويل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة منحدر القرية للتجارة - تو�شية

يعلن �أحمد بن جمعة بن �شيف �ملعويل �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة منحدر �لقرية للتجارة - 
تو�شية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٨٩٢٨٥، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 �س.ب: ٦١٣ ر.ب: ١٣١ 
هاتف رقم: ٩٩٧٩٦428

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٥(

مكتب املميز لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خط االإطار املتحدة �س.م.م

يعلن مكتب �ملميز لتدقيق �حل�شابات �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة خط �الإطار �ملتحدة �س.م.م، 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١١٧٥٢٤٦ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة 
�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 والية بو�شر - حمافظة م�شقط

�س.ب: 22١ ر.ب: ١١٧ 
هاتف رقم: ٩٩24٠٩28 -٩5١٩54٧٧

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــي

يعقوب بن �شليمان بن �شامل املفرجي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الوادي للخدمات الطبية �س.م.م

يعلن يعقوب بن �شليمان بن �شامل �ملفرجي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لو�دي للخدمات �لطبية 
حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١٣٥٥٦٤١ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �س.م.م، 
فـــي كافــــــة  �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي  �أمــام  �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة  متثيـــــل 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم: ٩5١882٦2

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٥(

حمد بن نا�شر بن علي احلامتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة حمد بن نا�شر بن علي احلامتي و�شريكته للتجارة - تو�شية

يعلن حمد بن نا�شر بن علي �حلامتي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة حمد بن نا�شر بن علي �حلامتي 
و�شريكته للتجارة - تو�شية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ٨٠٥٢٤٠٩، وللم�شفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 والية الربميي - حمافظة الربميي

�س.ب: ٦١ ر.ب: 5١2 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــي

عبداللـه بن علي بن �شاملني ال�شبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة طيف العوينات للتجارة - ت�شامنية

 - للتجارة  �لعوينات  �شركة طيف  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ل�شبلي  �شاملني  يعلن عبد�للـه بن علي بن 
ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٣٥٢٦٨، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 والية الربميي - حمافظة الربميي

هاتف رقم: ٩٦٦٦82١2
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٥(

حممد بن خلف بن �شليمان املعويل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اآفاق ال�شويريج للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن حممد بن خلف بن �شليمان �ملعويل �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �آفاق �ل�شويريج للتجارة 
و�ملقاوالت - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٣٧٤٩٠، وللم�شفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٣25٧١2

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــي

طالل بن �شامل بن را�شد الفزاري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شنان الدولية �س.م.م

�لدولية  �ل�شنان  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لفز�ري  ر��شد  بن  �شامل  بن  طالل  يعلن 
�س.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٣٠٩٢٤، وفقا التفاق �ل�شركاء 
�أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/٧/٥م،  �ملوؤرخ 
باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر، 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 املعبيلة اجلنوبية - والية ال�شيب - حمافظة م�شقط

هاتف رقم: ٩٦٩8٠٦٠٠
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــي
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اأني�شة بنت عبداللـه بن م�شعود اخلرو�شية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأخوات للتجارة �س.م.م

تعلن �أني�شة بنت عبد�للـه بن م�شعود �خلرو�شية �أنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة �الأخو�ت للتجارة 
�س.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٥٥٥٧٨، وللم�شفية وحـدها حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــية فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 حمافظة م�شقط

�س.ب: ١٠٦٧ ر.ب: ١٣٣ 
هاتف رقم:٩٩٦١22٣2

كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــية

فاطمة عبداللـه خان اأمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة فاطمة عبداللـه للتجارة �س.م.م

تعلن فاطمة عبد�للـه خان �أمري �أنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة فاطمة عبد�للـه للتجارة 
�س.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٥٥٦٤٢٨، وفقا التفاق �ل�شركاء 
�ملوؤرخ ٢٠٢٢/٢/٢٧م، وللم�شفية وحـدها حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــية فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 الوادي الكبري - والية مطرح - حمافظة م�شقط

�س.ب: 2٦2٦ ر.ب: ١١2 
كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــية
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اأحمد بن �شعيد بن ن�شري ال�شيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة اأحمد �شعيد وحممد �شيف للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن �أحمد بن �شعيد بن ن�شري �ل�شيابي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أحمد �شعيد وحممد 
�أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم  �شيف للتجارة و�ملقاوالت - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى 
١٣٥٥٧٨٣، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى 
علــى  �ل�شركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع 

�لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم: ٩288٠٧٩8

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــي

مكتب اإميان الزدجايل للمحاماة واال�شت�شارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الفنية لالألومنيوم والزجاج �س.م.م

�شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لقانونية  و�ال�شت�شار�ت  للمحاماة  �لزدجايل  �إميان  مكتب  يعلن 
�لفنية لالألومنيوم و�لزجاج �س.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٣٥٤٦٦، 
وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�س.ب: 4١8 ر.ب: ١٣١

هاتف رقم: ٩٣588844 -٩٧٧54١٠٠
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــي
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مركز املحا�شبة لتدقيق احل�شابات - حما�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع االأيقونة التجارية �س.م.م
يعلن مركز �ملحا�شبة لتدقيق �حل�شابات - حما�شبون قانونيون - �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة 
م�شاريع �الأيقونة �لتجارية �س.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٣٩٠٣٣، 
فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/٢/٢٤م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  التفاق  وفقا 
�لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
روي - والية مطرح - حمافظة م�شقط

هاتف رقم: 24٧٠٦٧٠٦ -٩258٦١٠٣
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــي

مكتب الرقابة العاملية احلديثة ملراجعة وتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جوهرة فهود للتجارة �س.م.م
يعلن مكتب �لرقابة �لعاملية �حلديثة ملر�جعة وتدقيق �حل�شابات �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة 
 ،٥٠٩٥٢٦٣ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �س.م.م،  للتجارة  فهود  جوهرة 
فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/٣/١٤م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  التفاق  وفقا 
�لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
احليل اجلنوبية - والية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�س.ب: 24١ ر.ب: ٣١5
هاتف رقم:٩٩٣8١١54

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــي
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جوخة بنت �شعيد بن �شيف الكثريية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دار الزهور الذهبية - ت�شامنية

تعلن جوخة بنت �شعيد بن �شيف �لكثريية �أنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة د�ر �لزهور �لذهبية - 
ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٣٧٠٦٣، وللم�شفية وحـدها حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــية فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 والية ال�شويق - حمافظة �شمال الباطنة

�س.ب: ٩٣4 ر.ب: ٣١١
هاتف رقم:٩٣٣45585 

كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــية

�شامل بن م�شلم بن علي العمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإمدادات اخلري للتجارة واملقاوالت �س.م.م
�إمد�د�ت �خلري للتجارة  �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة  يعلن �شامل بن م�شلم بن علي �لعمري 
وللم�شفي   ،٢١٧٣٣٨٧ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �س.م.م،  و�ملقاوالت 
وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 والية �شاللة - حمافظة ظفار

�س.ب: 2١42 ر.ب: 2١١
هاتف رقم:٩25٦5٩٩٩

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٥(

حيدر بن كاظم بن غامن ال�سعد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جيل التكنولوجيا املتحدة للتجارة �ش.�ش.و

يعلن حيدر بن كاظم بن غامن ال�شعد اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة جيل التكنولوجيا املتحدة 
وللم�شفي   ،١٣٠٥٢٧٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.�ش.و،  للتجارة 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية العامرات - حمافظة م�سقط 

�ش.ب: ٣٩٣ ر.ب: ١١٧ 
هاتف رقم: ٩٧٨٠٠٠٠٥

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

قي�ش بن حافظ بن اأحمد الربيعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء اخلليج احلديثة �ش.م.م

يعلن قي�ش بن حافظ بن اأحمد الربيعي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شماء اخلليج احلديثة 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠١٩٤٧٤، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: ٩٣٦٦٩٩٦٦

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٥(

�سامل بن �سلطان بن مبارك النجا�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل املهارة للتجارة - ت�سامنية
يعلن �شامل بن �شلطان بن مبارك النجا�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة عامل املهارة للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٥٨٩٦١، وفقا لتفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٣/١٥م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
والية �سور - حمافظة جنوب ال�سرقية

�ش.ب: ١٨٠ ر.ب: ٤١١
هاتف رقم: ٩٩٧٢٦٦٣٧ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

وليد بن �سليمان بن �سعيد البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دوت الوطنية للتجارة �ش.م.م

يعلن وليد بن �شليمان بن �شعيد البادي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة دوت الوطنية للتجارة 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٥٤٧٢٧، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سنك - حمافظة الظاهرة

هاتف رقم: ٩٢٨٦٠٠٦٩
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

-191-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٥(

مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سعيد املقبايل الوطنية �ش.م.م
املقبايل  �شعيد  بت�شفـيــة �شركة م�شاريع  يقــوم  اأنـه  للتدقيق واملراجعة  البيان  يعلن مكتب 
لتفاق  وفقا   ،١٠٧٤٧٦٦ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  الوطنية 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٧/٧م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
 والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة 

�ش.ب: ٧٠ ر.ب: ٣١٩ 
هاتف رقم: ٢٦٨٥٧٠٨٨ - ٩٩٦٤٩٩٦٢ فاك�ش رقم: ٢٦٨٥٧٠٨٧

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ثرياء اخلري  �ش.م.م

�ش.م.م،  اخلري  ثرياء  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  واملراجعة  للتدقيق  البيان  مكتب  يعلن 
املوؤرخ  ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،١٠٥١٧٦٠ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 
٢٠٢٠/٢/٢م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
 والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة 

�ش.ب: ٧٠ ر.ب: ٣١٩ 
هاتف رقم: ٢٦٨٥٧٠٨٨ - ٩٩٦٤٩٩٦٢ فاك�ش رقم: ٢٦٨٥٧٠٨٧

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٥(

عبداللـه بن ح�سن بن اأحمد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإ�سراق املتكاملة للتجارة �ش.م.م

املتكاملة  اإ�شراق  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  البلو�شي  اأحمد  بن  ح�شن  بن  عبداللـه  يعلن 
للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٦٨٧١٧، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 

هاتف رقم: ٩٨٠٨٢١٠٤
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

�سليمان بن علي بن زاهر العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ناعور املاء �ش.م.م

�ش.م.م،  املاء  ناعور  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  العربي  زاهر  بن  علي  بن  �شليمان  يعلن 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٢٠٢٣٣، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط 

�ش.ب: ٣٤١٩ ر.ب: ١١٢ 
هاتف رقم: ٩٦٤١٥٨٦٣

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٥(

مطر بن �سعيد بن �سطيط املر الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو فاخرة للتجارة - تو�سية
اأبو فاخرة للتجارة -  اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة  يعلن مطر بن �شعيد بن �شطيط املر الوهيبي 
ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،١١٨٤٨٧٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية، 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١/٢م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
�ش.ب: ٩١ ر.ب: ٧١٢ 

هاتف رقم: ٩٢٢١١١٤٢
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اأحمد بن هالل بن نا�سر احلرملي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غادة اجلمال �ش.م.م
يعلن اأحمد بن هالل بن نا�شر احلرملي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة غادة اجلمال �ش.م.م، 
املوؤرخ  ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،١٢٨٧٦٦١ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 
٢٠٢١/٦/٢٤م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط

�ش.ب: ١٤٨٨ ر.ب: ١٣٣
 هاتف رقم: ٩٢٢٤٧٠٠٠ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٥(

علي بن ها�سل بن حممد املالكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة موارد بركاء للتجارة �ش.م.م
للتجارة  بركاء  موارد  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  املالكي  حممد  بن  ها�شل  بن  علي  يعلن 
ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،١٠٨٥٩٥٢ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٣/١٣م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة 

�ش.ب: ٣٢٠ ر.ب: ٣١٠ 
هاتف رقم: ٩٩٣٦٨١٣٧

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اأحمد بن فرج بن ح�سن فا�سل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سفي احلجر العاملية �ش.م.م

العاملية  احلجر  م�شفي  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  فا�شل  ح�شن  بن  فرج  بن  اأحمد  يعلن 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٦٠٧٥٥، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ١١٩ ر.ب: ١٠٢

هاتف رقم: ٩٩٤٩٤٠٤٠ - ٩٩٠٨٤٢٢٤
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٥(

اأزهر بن زاهر بن نا�سر ال�سريقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزاوية للت�سميم احلديث �ش.م.م

يعلن اأزهر بن زاهر بن نا�شر ال�شريقي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الزاوية للت�شميم احلديث 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٧٥٢٢٣، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ٣٤٩ ر.ب: ٦١٤

 هاتف رقم: ٩٤٥٤٩٤٥٣
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

حممد بن �سعيد بن حبيب البطا�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وديان الرحيبات للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

الرحيبات  وديان  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  البطا�شي  حبيب  بن  �شعيد  بن  حممد  يعلن 
للتجارة واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٣٥٩٤١، 
فـي  ال�شركـــــــة  املوؤرخ ٢٠٢١/٩/٢١م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�شركاء  وفقا لتفاق 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية القابل - حمافظة �سمال ال�سرقية

هاتف رقم: ٩٦٢٦٢٢٢٦
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٥(

منت�سر بن حمود بن خمي�ش ال�سرياين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة م�ساريع نبع اجلود اجلديد للتجارة واخلدمات �ش.�ش.و

يعلن منت�شر بن حمود بن خمي�ش ال�شرياين اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع نبع اجلود 
اجلديد للتجارة واخلدمات �ش.�ش.و، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٨٨٤٨٨، 
وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ١١١ ر.ب: ١٣١ 
هاتف رقم: ٩٠٩٧٢٧١٧ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

زاهر بن مهنا بن �سليمان احلرملي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خريات ال�سعالية للتجارة - ت�سامنية
يعلن زاهر بن مهنا بن �شليمان احلرملي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة خريات ال�شعالية للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ٥١٢٤١٦٦، وفقا لتفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢٠٢١/١٠/٧م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ش.ب: ٤٥٠ ر.ب: ٦١١ 
هاتف رقم: ٩٩٧٢٧٢٤٣

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٥(

مكتب امللكي لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول �سبت ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية

يعلن مكتب امللكي لتدقيق احل�شابات اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شهول �شبت ال�شاملة للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١١٣٩٩٣، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ١٠٩٨ ر.ب: ٢١١ 
هاتف رقم: ٩٢٣٢٨٢٢٢

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
امل�سفــي

عبدالعزيز بن حممد بن م�سعود الذخري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروافد الف�سية لل�سياحة �ش.م.م

يعلن عبدالعزيز بن حممد بن م�شعود الذخري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الروافد الف�شية 
وفقا لتفاق   ،١٢٧٤٦٠٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  لل�شياحة 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١/١٧م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
والية دماء والطائيني - حمافظة �سمال ال�سرقية

هاتف رقم: ٩٢٨٠٤٨٥٨
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٥(

مكتب االأول لال�ست�سارات املالية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الب�ستان لالإن�ساءات �ش.م.م
لالإن�شاءات  الب�شتان  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  املالية  لال�شت�شارات  الأول  مكتب  يعلن 
ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،٥٠٥١١٩٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٣/١٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب: ٩١١ ر.ب: ١١٢
 هاتف رقم: ٩٢٤٤٤١١٧ - ٧٩٩٢٥٥٠١

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

ال�سيد �سعيد بن �سلطان بن يعرب البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املركز الطبي االأملاين �ش.م.م
يعلن ال�شيد �شعيد بن �شلطان بن يعرب البو�شعيدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة املركز الطبي 
الأملاين �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٦٩٥٤٠١، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
مدينة ال�سلطان قابو�ش - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب: ٦٤٦ ر.ب: ١١٥
هاتف رقم: ٩٥٧٧٧٧٧٠

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٥(

يو�سف بن يعقوب بن نا�سر البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزايا للكيماويات �ش.م.م

يعلن يو�شف بن يعقوب بن نا�شر البو�شعيدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مزايا للكيماويات 
ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،١٣٥٣٩٢٠ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١/١١م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: ٩٩٢٢٥١١٠
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اأحمد بن حممد بن نا�سر املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدينة الذهب ال�ساملة �ش.م.م

يعلن اأحمد بن حممد بن نا�شر املعمري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مدينة الذهب ال�شاملة 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٠١٩٩٩، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: ٩٩٤٩٩٩٦٥
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٥(

خالد بن �سليمان بن حممد اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ميا�سة اجلنوب للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

اجلنوب  ميا�شة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  اجلابري  حممد  بن  �شليمان  بن  خالد  يعلن 
 ،١١٥٩١٩٠ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  واملقاولت  للتجارة 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: ٩٣٣٣٠٣١٢

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

علي بن ح�سني بن علي العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرادن للتعمري �ش.م.م

يعلن علي بن ح�شني بن علي العجمي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الرادن للتعمري �ش.م.م، 
املوؤرخ  ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،١١٧٨٠٨٥ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 
٢٠٢١/٧/٢٩م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
حمافظة م�سقط 

�ش.ب: ١٧٠ ر.ب: ١٠٢
هاتف رقم: ٩٩٨٨٨١٧٦

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٥(

مرمي بنت اأحمد بن علي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط يتي �ش.م.م
وامل�شجلة  �ش.م.م،  يتي  خط  �شركة  بت�شفـيــة  تقــوم  اأنـها  علي  بن  اأحمد  بنت  مرمي  تعلن 
لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٧٠٥٢٦، وفقا لتفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٣/١٥م، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها  وللم�شفية 

مراجعــــة امل�شفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
املعبيلة اجلنوبية - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: ٦٠٧ ر.ب: ١١٥
هاتف رقم: ٩٩٧٧٥٤٦١ 

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــية

خالد بن �سليمان بن �سعيد احل�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االعتماد ال�سامخ للتجارة �ش.م.م
ال�شامخ  العتماد  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�شني  �شعيد  بن  �شليمان  بن  خالد  يعلن 
لتفاق  وفقا   ،١٣٣٥٠٩٦ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  للتجارة 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٢/٢٢م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
والية بو�سر - حمافظة م�سقط 

هاتف رقم: ٩٢٢٤٩٧٦١
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٥(

ح�سام بن يعقوب بن ها�سم البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حول العامل املتحدة �ش.م.م

يعلن ح�شام بن يعقوب بن ها�شم البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة حول العامل املتحدة 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٥٥١٠٦، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 

�ش.ب: ١١٠٤ ر.ب: ٣١١
هاتف رقم: ٩٢٢٩٦٦٤٤

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

حمد بن �سلطان بن نا�سر العوفـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء العوفـي للتجارة - ت�سامنية

يعلن حمد بن �شلطان بن نا�شر العوفـي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأبناء العوفـي للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ٥٠٨٦٣٣٧، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ٤٤٣ ر.ب: ١١١ 
هاتف رقم: ٩٩٢٧٥٧٧٥

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٥(

�سيف بن خلفان بن را�سد النريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منارة املزن �ش.م.م

�ش.م.م،  املزن  منارة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  النريي  را�شد  بن  خلفان  بن  �شيف  يعلن 
املوؤرخ  ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،١٠٩٤٣١٦ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 
٢٠١٩/٢/١٨م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٩٤٧٤٩٤٨ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

�سامل بن حممد بن علي احلامتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الف�سل لالت�ساالت واالأعمال �ش.م.م

لالت�شالت  الف�شل  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  احلامتي  علي  بن  حممد  بن  �شامل  يعلن 
بالرقـم ١٣٠٠٨٩٢، وفقا لتفاق  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  وامل�شجلة لدى  والأعمال �ش.م.م، 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢١م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: ٩٦٣٤٥٤٦٥ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٥(

عبدالرحمن بن عبداللـه بن حممد العيدرو�ش
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عيادة احلياة لطب االأع�ساب �ش.م.م

عيادة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  العيدرو�ش  حممد  بن  عبداللـه  بن  عبدالرحمن  يعلن 
بالرقـم ٢١١٧٦٩٠،  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  وامل�شجلة لدى  الأع�شاب �ش.م.م،  احلياة لطب 
فـي  ال�شركـــــــة  املوؤرخ ٢٠٢٢/٣/١٦م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�شركاء  وفقا لتفاق 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ١٦٦٧ ر.ب: ٢١١ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعامل للمالحة الدولية �ش.م.م

املعامل  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  العيدرو�ش  حممد  بن  عبداللـه  بن  عبدالرحمن  يعلن 
 ،٢١٧٧٤٤٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  الدولية  للمالحة 
فـي  ال�شركـــــــة  املوؤرخ ٢٠٢٢/٣/١٦م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�شركاء  وفقا لتفاق 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ٣٩٣ ر.ب: ٢١١ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٥(

عي�سى بن خلفان بن حممد الناعبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هم�سات الرياع الوطنية �ش.�ش.و
يعلن عي�شى بن خلفان بن حممد الناعبي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة هم�شات الرياع الوطنية 
ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،١٢٨٣٠١٥ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.�ش.و، 
الغـيــــر،  اأمــام  املوؤرخ ٢٠٢٢/٢/١٥م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 
علــى  ال�شركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى 

العنوان الآتـي:
والية قريات - حمافظة م�سقط 

�ش.ب: ١٢٠ ر.ب: ١٢٠ 
هاتف رقم: ٩٢٩٢٥٩٠١ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

طالل بن �سامل بن را�سد الفزاري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأنوار ال�سحرية لال�ستثمار �ش.م.م
ال�شحرية  الأنوار  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الفزاري  را�شد  بن  �شامل  بن  طالل  يعلن 
لال�شتثمار �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٨٧١٥٧، وفقا لتفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٢/٥م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
املعبيلة اجلنوبية - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط 

هاتف رقم: ٩٦٩٨٠٦٠٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٥(

هيثم بن خمي�ش بن را�سد ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو اأ�ساور ال�سبلي للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن هيثم بن خمي�ش بن را�شد ال�شبلي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأبو اأ�شاور ال�شبلي للتجارة 
واملقاولت - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٤٠١٣٢، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 

هاتف رقم: ٩٢٢٢٣٧٤٤
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

�سند بن حميد بن �سند اليحيائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عيادة املعذاء الطبية �ش.م.م

الطبية  املعذاء  عيادة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  اليحيائي  �شند  بن  بن حميد  �شند  يعلن 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ٧٠٣٢٥٧٩، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٣٣٠٧٤٨ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٥(

نا�سر بن حممد بن عبداللـه اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة باخلادم املتحدة للتجارة واملقاوالت - تو�سية

املتحدة  باخلادم  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  اجلابري  عبداللـه  بن  بن حممد  نا�شر  يعلن 
 ،١٣١٥٨٩٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية،   - واملقاولت  للتجارة 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة �سمال الباطنة 
هاتف رقم: ٩٩٣١٢٤٢٤

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

�سعيد بن من�سور بن �سعيد العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة م�ساريع �سعيد العامري واأوالده للتجارة - تو�سية

يعلن �شعيد بن من�شور بن �شعيد العامري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع �شعيد العامري 
 ،١٠٤٧٣٠٨ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية،   - للتجارة  واأولده 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ٣٣ ر.ب: ١٢٢ 

هاتف رقم: ٩٩٤٣١٣٦٩
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٥(

اإيهاب بن �سالح بن حممد اليافعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جتهيز للتجارة واخلدمات �ش.م.م

للتجارة  جتهيز  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  اليافعي  حممد  بن  �شالح  بن  اإيهاب  يعلن 
واخلدمات �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٥٧٧٣٤، وفقا لتفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٢/١م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
احليل اجلنوبية - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط 

�ش.ب: ١١٨٤ ر.ب: ١٣٢ 
هاتف رقم: ٩٩٢٣٦٣٩٩ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

�سادق بن عبدالر�ساء بن علي العبدواين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اللبالب املتكاملة �ش.م.م

يعلن �شادق بن عبدالر�شاء بن علي العبدواين اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اللبالب املتكاملة 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣١٠٤١١، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ١٧٩ ر.ب: ١١٧ 
هاتف رقم: ٩٩٣١٧٨٨٧ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٥(

فواز بن حممود بن عبدالفتاح الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مالعب �ش.م.م

يعلن فواز بن حممود بن عبدالفتاح الفار�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مالعب �ش.م.م، 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٢٤٢٠٥، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط 

هاتف رقم: ٩٤٤٤٧٣٧٣ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

ح�سني بن علي بن حممد الربيكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأهداف الراقية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

الراقية  الأهداف  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الربيكي  حممد  بن  علي  بن  ح�شني  يعلن 
 ،١٠٩١٦٦٢ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  واملقاولت  للتجارة 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 

�ش.ب: ١٥٣ ر.ب: ٣٢١ 
هاتف رقم: ٩٢٢٦٥٩٧٧ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٥(

اأمين بن �سامل بن �سيف اخلرو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلرو�سي والراجحي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن اأمين بن �شامل بن �شيف اخلرو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اخلرو�شي والراجحي 
 ،١٠٩٢٤٥٨ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  واملقاولت  للتجارة 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ١٢٤ ر.ب: ٣١٥ 
هاتف رقم: ٩٧٦٧٦٧٨٩ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اإ�سماعيل بن عبداللـه بن �سعيد االإ�سماعيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق �سافع للتجارة - ت�سامنية

�شافع  اآفاق  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الإ�شماعيلي  �شعيد  اإ�شماعيل بن عبداللـه بن  يعلن 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ٥١٢٤٢٢٠، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط

�ش.ب: ٣٣٣٩ ر.ب: ١١١ 
هاتف رقم: ٩٩٣٧١٥٤٠

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٥(

داوود بن �سليمان بن �سلطان امل�سلحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال ال�سلطنة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
ال�شلطنة  جبال  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  امل�شلحي  �شلطان  بن  �شليمان  بن  داوود  يعلن 
للتجارة واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١١٦٠٧٦، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: ٩٢٩٨٨٢٦١

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
امل�سفــي

علي بن ح�سني بن نا�سر املرهوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة اآفاق ال�سليل ال�ساملة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اآفاق ال�شليل ال�شاملة  يعلن علي بن ح�شني بن نا�شر املرهوبي 
للتجارة واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١١٦٨١٠، 
فـي  ال�شركـــــــة  املوؤرخ ٢٠٢١/١١/٧م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�شركاء  وفقا لتفاق 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية الكامل والوافـي - حمافظة جنوب ال�سرقية

�ش.ب: ٤١ ر.ب: ٤١١
هاتف رقم: ٩٩٨٨٠٠٢٤

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٥(

�سعيد بن �سامل بن �سيف الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع عندام احلديثة - ت�سامنية

يعلن �شعيد بن �شامل بن �شيف الرواحي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ربوع عندام احلديثة - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٦٩٨٨٨، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ٤٢٠ ر.ب: ٤١٨
هاتف رقم: ٩٢٢٢٤٣٧٢

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
امل�سفــي

اأحمد بن �سعيد بن �ساملني الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروق �سحار املميزة - ت�سامنية

يعلن اأحمد بن �شعيد بن �شاملني الهنائي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شروق �شحار املميزة - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٣٧٥٥٧، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٦٦٠١٩٥

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٥(

را�سد بن �سيف بن �سليمان ال�سبيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القواعد الثابتة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن را�شد بن �شيف بن �شليمان ال�شبيبي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة القواعد الثابتة للتجارة 
وللم�شفي   ،١٢٦٥٤٧٢ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  واملقاولت 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ٤٥ ر.ب: ٤٢٣ 

هاتف رقم: ٩٢٢٢٧١٧٩ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

عبدالعزيز بن �سعود بن حمد النبهاين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غاف ال�سيخ الف�سية - ت�سامنية
يعلن عبدالعزيز بن �شعود بن حمد النبهاين اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة غاف ال�شيخ الف�شية - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ٥١٥١٥٠٣، وفقا لتفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٥م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ش.ب: ٤ ر.ب: ٦١١ 
هاتف رقم: ٩٢٤٠١٤٩١

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
امل�سفــي
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اأحمد بن حممد بن خمي�ش الكعبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلاهلي احلديثة للتجارة - ت�سامنية

احلديثة  اجلاهلي  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الكعبي  خمي�ش  بن  حممد  بن  اأحمد  يعلن 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٤٠٤٠٠، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة الربميي

هاتف رقم: ٩٧٧٧٩٧٩٦
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
امل�سفــي

هيثم بن عبداللـه بن �سامل الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء ال�سويحرة للتجارة واملقاوالت �ش.�ش.و

يعلن هيثم بن عبداللـه بن �شامل الفار�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شماء ال�شويحرة للتجارة 
وللم�شفي   ،١١٤١٩٢٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.�ش.و،  واملقاولت 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 

�ش.ب: ٥٣٨ ر.ب: ٣١١ 
هاتف رقم: ٩٩٥٢٩٠٩٩ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

-215-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٥(

مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�سارات املالية وتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ارام للم�ساريع الرائدة �ش.م.م

بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�شابات  وتدقيق  املالية  العاملية لال�شت�شارات  يعلن مكتب اجلدوى 
بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  الرائدة  للم�شاريع  ارام  �شركة 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١١٦٤٤٨٨
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط 

�ش.ب: ٥٥٦ ر.ب: ١٢١ 
هاتف رقم: ٢٢٣٦٤٦٢ - ٩٧٤٦٦٠١٢ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

جمال بن عبداحلميد بن نا�سر الكندي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نزهة �سواطئ �سحار �ش.م.م

�شواطئ  نزهة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الكندي  نا�شر  بن  عبداحلميد  بن  جمال  يعلن 
�شحار �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣١٤٨٣٥، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
املعبيلة - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط 

هاتف رقم: ٩٩٣٢١٦١٠
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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مكتب احل�صافة لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات املالية واالقت�صادية 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة فائق العاملية �ش.م.م
يعلـن مكتب احل�صافة لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات املالية واالقت�صادية ب�صفـتــه امل�صفي 
ل�صركـة فائق العاملية �ش.م.م، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٤٧١٩٨، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اإنتري دريل عمان �ش.م.م

يعلن مكتب احل�صافة لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات املالية واالقت�صادية ب�صفـته امل�صفي 
ل�صركـة اإنتري دريل عمان �ش.م.م، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقم ١٢3٢٧٧0، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

حممود بن فقري بن اأحمد الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مدينة مالهي ال�صيب �ش.م.م
يعلـن حممود بن فقري بن اأحمد الزدجايل ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة مدينة مالهي ال�صيب 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٥33٩0٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م، 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

اأحمد بن �صيف بن �صعيد ال�صديري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ا�صرتاحة �صحم ال�صياحية �ش.م.م
يعلـن اأحمد بن �صيف بن �صعيد ال�صديري ب�صفـته امل�صفي ل�صركـة ا�صرتاحة �صحم ال�صياحية 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،3١٨٧١٨٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م، 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي
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عبداللـه بن اأحمد بن �صليمان احلامتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خريات الوهرة للتجارة - ت�صامنية
الوهرة  خريات  ل�صركـة  امل�صفي  ب�صفـتــه  احلامتي  �صليمان  بن  اأحمد  بن  عبداللـه  يعلـن 
عـــن   ،١03٨٢٥١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  ت�صامنية،   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

اأحمد بن را�صد بن علي ال�صحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صحي واملقبايل للتجارة - ت�صامنية
يعلـن اأحمد بن را�صد بن علي ال�صحي ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة ال�صحي واملقبايل للتجارة - 
ت�صامنية، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم ١0٦0٩٥0، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

مكتب مور �صتيفنز
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة تي اأر �صي الهند�صية �ش.م.م
يعلـن مكتب مور �صتيفنز ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة تي اأر �صي الهند�صية �ش.م.م، وامل�صجلـة 
لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم١١0٨٦0١، عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان 

القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

خمي�ش بن نا�صر بن خمي�ش الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع جنوب �صداب �ش.م.م
يعلـن خمي�ش بن نا�صر بن خمي�ش الوهيبي ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة م�صاريع جنوب �صداب 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٥٧٥0٦ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م، 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي
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علي بن نا�صر بن �صامل ال�صيابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع اخلوبار اجلديدة - ت�صامنية
يعلـن علي بن نا�صر بن �صامل ال�صيابي ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة م�صاريع اخلوبار اجلديدة - 
ت�صامنية، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢3١٦٤٥، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

جمعة بن �صامل بن م�صلم العرميي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأر�ش العاديات للتجارة �ش.م.م
يعلـن جمعة بن �صامل بن م�صلم العرميي ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة اأر�ش العاديات للتجارة 
الت�صفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  الـتجــاري ١0٤٨0٨٤،  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م، 

وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الألى �صور للتجارة - ت�صامنية

 - للتجارة  ل�صركـة الألى �صور  امل�صفي  العرميي ب�صفـتــه  �صامل بن م�صلم  يعلـن جمعة بن 
ت�صامنية، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري ٤0٩0٦3٢، عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبو لهف العرميي للتجارة - تو�صية

يعلـن جمعة بن �صامل بن م�صلم العرميي ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة اأبو لهف العرميي للتجارة - 
الت�صفية  اأعــمال  انتهاء  الـتجــاري ١03٢١0٩، عـــن  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  تو�صية، وامل�صجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي
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وليد بن �صالح بن علي امل�صلمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صموخ الغيل احلديثة للتجارة - ت�صامنية
احلديثة  الغيل  �صموخ  ل�صركـة  امل�صفي  ب�صفـتــه  امل�صلمي  علي  بن  �صالح  بن  وليد  يعلـن 
للتجارة - ت�صامنية، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري ١١٢٤3٥٧، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

حمد بن نا�صر املديلوي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة معامل ال�صرق االأو�صط �ش.م.م
�ش.م.م،  االأو�صط  ال�صرق  معامل  ل�صركـة  امل�صفي  ب�صفـتــه  املديلوي  نا�صر  بن  حمد  يعلـن 
وزوال  الت�صفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١00033١ الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة 

الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

عبداللـه بن خلفان بن عبداللـه املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مزايا ال�صرق املتحدة للتجارة - تو�صية
يعلـن عبداللـه بن خلفان بن عبداللـه املعمري ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة مزايا ال�صرق املتحدة 
للتجارة - تو�صية، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري ١0٦0٧١3، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

يون�ش بن �صامل بن �صعيد ال�صيابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جمان للزيوت واالأعمال التجارية �ش.م.م
يعلـن يون�ش بن �صامل بن �صعيد ال�صيابي ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة جمان للزيوت واالأعمال 
اأعــمال  انتهاء  عـــن  الـتجــاري ١٢0٦٢٨٩،  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  التجارية �ش.م.م، 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي
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�صالح بن حممد بن عبدالرحمن البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صحار للم�صاريع املثالية �ش.م.م
يعلـن �صالح بن حممد بن عبدالرحمن البلو�صي ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة �صحار للم�صاريع 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١0٧٧٥٥ الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م،  املثالية 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

اأحمد بن خويطر بن حممد احلجري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صهول �صمرقند للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
�صمرقند  �صهول  ل�صركـة  امل�صفي  ب�صفـتــه  احلجري  حممد  بن  خويطر  بن  اأحمد  يعلـن 
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري ١0٨٦٨٦٨، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

مكتب الرباعي لتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة نخيل القريتني للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
يعلـن مكتب الرباعي لتدقيق احل�صابات ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة نخيل القريتني للتجارة 
انتهاء  عـــن   ،٥١03٤٨٧ الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  ت�صامنية،   - واملقاوالت 

اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

مانع بن �صامل بن �صحي اجلابري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة م�صاريع  �صحار العربية املميزة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن مانع بن �صامل بن �صحي اجلابري ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة م�صاريع �صحار العربية 
املميزة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري ١3١٦٧٤١، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي
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حممد ر�صا اأحمد جرو�صي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جنم ال�صرق للحديد �ش.م.م
�ش.م.م،  للحديد  ال�صرق  ل�صركـة جنم  امل�صفي  ب�صفـتــه  اأحمد جرو�صي  ر�صا  يعلـن حممد 
وزوال  الت�صفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١33٦٤3١ الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة 

الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

عي�صى بن �صالح بن حمود البطا�صي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة نهر االأملا�ش �ش.م.م
االأملا�ش �ش.م.م،  امل�صفي ل�صركـة نهر  البطا�صي ب�صفـتــه  يعلـن عي�صى بن �صالح بن حمود 
وزوال  الت�صفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٦0٧٢٨ الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة 

الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

مكتب املهاد لال�صت�صارات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة نا�ش لالإن�صاءات �ش.م.م
يعلـن مكتب املهاد لال�صت�صارات ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة نا�ش لالإن�صاءات �ش.م.م، وامل�صجلـة 
الكيــان  وزوال  الت�صفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١0٦0٥١3 الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى 

القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

حممد بن �صليم بن حمدان العربي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة فيافـي امل�صفاه للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن حممد بن �صليم بن حمدان العربي ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة فيافـي امل�صفاه للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري ١0٧٦٦30، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي
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حممد بن علي بن �صامل العمراين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة حممد علي �صامل العمراين و�صريكه للتجارة �ش.م.م

�صامل  علي  حممد  ل�صركـة  امل�صفي  ب�صفـتــه  العمراين  �صامل  بن  علي  بن  حممد  يعلـن 
العمراين و�صريكه للتجارة �ش.م.م، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري ١٢٨٨٦٩٩، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

هالل بن حممد بن عبداللـه الالهوري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة هالل الالهوري وولده للتجارة واملقاوالت - تو�صية

الالهوري   ل�صركـة هالل  امل�صفي  الالهوري ب�صفـتــه  يعلـن هالل بن حممد بن عبداللـه 
الـتجــاري ١0٩03٨٦،  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  - تو�صية،  واملقاوالت  للتجارة  وولده 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

را�صد بن حمد بن �صعيد الها�صمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صموخ طوي حامت للتجارة - ت�صامنية
يعلـن را�صد بن حمد بن �صعيد الها�صمي ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة �صموخ طوي حامت للتجارة - 
ت�صامنية، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري ١١٧١٢٤٤، عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

عبدال�صمد بن �صعيد بن عبداللـه الكيومي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبو مر�صد الكيومي للتجارة واملقاوالت - تو�صية
مر�صد  اأبو  ل�صركـة  امل�صفي  ب�صفـتــه  الكيومي  عبداللـه  بن  �صعيد  بن  عبدال�صمد  يعلـن 
الكيومي للتجارة واملقاوالت - تو�صية، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري ١0٥٦٤٨١، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات االقت�صادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة روائع التعمري لالإن�صاءات �ش.م.م
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات االقت�صادية ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة 
روائع التعمري لالإن�صاءات �ش.م.م، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري ١٧٢١٦٦٦، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

مكتب بي كيه اإف 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة كراكنل �ش.م.م
اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م،  كراكنل  ل�صركـة  امل�صفي  ب�صفـتــه  اإف  كيه  بي  مكتب  يعلـن 
ال�صجــل الـتجــاري ١0٨0٨٥٥، عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

نا�صر بن �صامل بن مبارك املغيزوي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة نا�صر املغيزوي للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلـن نا�صر بن �صامل بن مبارك املغيزوي ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة نا�صر املغيزوي للتجارة 
انتهاء  عـــن   ،١0٧٦٧00 الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  ت�صامنية،   - واملقاوالت 

اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

�صهاب بن حمد بن �صعيد الهنائي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة حمد الهنائي واأوالده للتجارة - تو�صية
واأوالده  الهنائي  حمد  ل�صركـة  امل�صفي  ب�صفـتــه  الهنائي  �صعيد  بن  حمد  بن  �صهاب  يعلـن 
للتجارة - تو�صية، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري ١٥٤0١١٤، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي
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مكتب جمان لال�صت�صارات 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الت�صميم امللكي �ش.م.م
يعلـن مكتب جمان لال�صت�صارات ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة الت�صميم امللكي �ش.م.م، وامل�صجلـة 
الكيــان  وزوال  الت�صفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٩330٩ الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى 

القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

عبداللـه بن خلفان بن عبداللـه املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأ�صواء ح�صيفني للتجارة واملقاوالت - تو�صية
اأ�صواء ح�صيفني  ل�صركـة  امل�صفي  ب�صفـتــه  املعمري  بن عبداللـه  بن خلفان  يعلـن عبداللـه 
عـــن   ،١١٥٦30٨ الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  تو�صية،   - واملقاوالت  للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مزايا االأفق املميزة للتجارة - تو�صية

يعلـن عبداللـه بن خلفان بن عبداللـه املعمري ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة مزايا االأفق املميزة 
للتجارة - تو�صية، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري ١١٨00٤٢، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

علي بن مبارك بن علي العرميي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خيوط احلرير املتحدة �ش.م.م
املتحدة  ل�صركـة خيوط احلرير  امل�صفي  ب�صفـتــه  العرميي  بن علي  بن مبارك  يعلـن علي 
الت�صفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  الـتجــاري ١003٧١3،  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م، 

وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي
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حممد بن عامر بن �صوين ال�صعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة فلمار لل�صناعات الفنية �ش.م.م
يعلـن حممد بن عامر بن �صوين ال�صعيدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة فلمار لل�صناعات الفنية 
الت�صفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  الـتجــاري ١30٢٨٢١،  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م، 

وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

حممد بن عمر بن مزار الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اخلطوة للخدمات البرتولية - تو�صية
للخدمــات  اخلطــوة  ل�صركـــة  امل�صفي  ب�صفـتــه  الزدجايل  مــزار  بن  عمر  بن  حممد  يعلـن 
البرتولية - تو�صية، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري ١0٢٢٢3٤، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

مكتب اجلدوى العاملية لال�صت�صارات املالية وتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الظاهرة املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
املاليـــة وتدقيــق احل�صابات ب�صفـتــه امل�صفي  العامليـــة لال�صت�صــارات  يعلـن مكتــب اجلــدوى 
ال�صجـــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�صجلــة  �ش.م.م،  واملقـاوالت  للتجارة  املتحدة  الظاهرة  ل�صركـــة 

الـتجــاري ١٧٤١٦0٨، عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

حممود بن خليفة بن م�صعود الهنائي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة فخر �صمائل ال�صاملة - ت�صامنية
يعلـن حممود بن خليفة بن م�صعود الهنائي ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـــة  فخر �صمائل ال�صاملة - 
ت�صامنية، وامل�صجلــة لــدى اأمانـــة ال�صجـــل الـتجــاري ١٢١٤٤30، عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي
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هيثم بن عبداللـه بن �صليمان الوهيبي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الو�صق االأبي�ش للتجارة - تو�صية

االأبي�ش  الو�صق  ل�صركـــة  امل�صفي  ب�صفـتــه  الوهيبي  �صليمان  بن  عبداللـه  بن  هيثم  يعلـن 

للتجارة - تو�صية، وامل�صجلــة لــدى اأمانـــة ال�صجـــل الـتجــاري ١3١٢٧٤٧، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�صفــي

حممد بن حمد بن �صيف الزعابي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع احلمادي املتكاملة �ش.م.م

يعلـن حممد بن حمد بن �صيف الزعابي ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـــة م�صاريع احلمادي املتكاملة 

�ش.م.م، وامل�صجلــة لــدى اأمانـــة ال�صجـــل الـتجــاري ١١١٧٢٤١، عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�صفــي

�صيف بن �صليمان بن �صيف ال�صبلي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع املروة الذهبية - تو�صية

يعلـن �صيف بن �صليمان بن �صيف ال�صبلي ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـــة م�صاريع املروة الذهبية - 

تو�صية، وامل�صجلــة لــدى اأمانـــة ال�صجـــل الـتجــاري ١١3٥٦٨0، عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�صفــي
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حمد بن �صعيد بن �صليمان ال�صناين

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة طيف املكارم - ت�صامنية

يعلـن حمد بن �صعيد بن �صليمان ال�صناين ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـــة طيف املكارم - ت�صامنية، 

وزوال  الت�صفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٦٦٧١٩ الـتجــاري  ال�صجـــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�صجلــة 

الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�صفــي

مكتب اأ�صواء الباطنة لتدقيق احل�صابات 

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة زهور االأفرا�ش املتميزة - تو�صية

االأفرا�ش  زهور  ل�صركـــة  امل�صفي  ب�صفـتــه  لتدقيق احل�صابات  الباطنة  اأ�صواء  يعلـن مكتب 

املتميزة - تو�صية، وامل�صجلــة لــدى اأمانـــة ال�صجـــل الـتجــاري ١3٢٩٧٩٧، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�صفــي

-228-




