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اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1298(                                                                        ال�سنـــة الثامنـــــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات
مـــــرا�ســـيــــــــم �ســلــطانيــــــــة

باإجـازة التفاقيـة النفطيـة بني حكومـة �سلطنـة  مر�ســـوم �سـلطانـــي رقـــــم 2019/47 
عمـــان و�سركــــة اوك�سيدنتــــال عـمــــان بلــــوك 51 

�ش.م.م للمنطقـة رقـم )51( . 
باإجـــازة التفاقيـــة النفطية بني حكومة �سلطنة  مر�ســـوم �سـلطانـــي رقــــــم 2019/48 
عمــــان و�سركـــــة اوك�سيدنتــــال عمـــــان بلــــوك 65 
�ش.م.م و�سركـــــة النفــــط العمانيـــة لال�ستك�ســـاف 

والإنتـاج �ش.م.م للمنطقـة رقـم )65( .
باإجـازة التفاقية النفطية بني حكومـة �سلطنة  مر�ســـوم �سـلطانـــي رقــــــم 2019/49 
عمــــــان و�سركـــــــة اأوك�سيدنتــال عمــــــان بلـــــوك 72 

�ش.م.م للمنطقـــة رقـم )72( .
اأوامــــــــــــــــــــر حمليـــــــــــــــــــة
وقـــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــة

                                                          ديـوان البـالط ال�سلطانــي
�ســــادر فـــــي 2019/6/16 ب�ســــاأن حتديــد اأماكــــن  اأمــــــــــــــر حملــــــــــــــي رقــــــــــــــم 2019/1 
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                      وزارة القــوى العاملــة 
�ســـــادر فـــــي 2019/5/27 بحــل النقابة العمالية  قــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــم 2019/264 

ل�سركـة حمـراء الـدروع للخدمـات النفطيـة .
اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة

                       وزارة القـــوى العاملـــة
اإعـــــالن ب�ســاأن طلــب ت�سجيــل احتــاد عمالــي .
اإعـــــالن ب�ســاأن طلــب ت�سجيــل نقابــة عماليــة .

                                  وزارة التجـــارة وال�سناعـــة 
اإعالن ب�ساأن طلبات ت�سجيــل املوؤ�سرات اجلغرافية املقبـولة .

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

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها .
                           البنـك املركـزي العمانـي

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العمانية العاملية لل�سيارات �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأرز العاملية �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سناعة القوارب املحدودة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمد عبدالـله حممد العي�سري �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمموعة ال�سحراء املحدودة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الآفاق اللوج�ستية �ش.م.م .  

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ملار للم�ساريع احلديثة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العربات للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سكيلي واملحروقي للتجارة �ش.م.م .  
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل جبال احلجر للتجارة �ش.م.م .



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامر وعبداللـه الربيعي للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خالد وقا�سم للتجارة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ستقبل الوئام للتجارة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة اخلا�سة للهند�سة والبناء �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد �ساوي للتجارة واملقاولت �ش.م.م .
و�سركاه  اجلابري  جابر  ح�سن  عبداللـه  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مناظر نزوى اخل�سراء - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التقنيات املتحدة العاملية �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز حرفتي �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار للكهرباء - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نادي العذيبة ال�سياحي �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روح الحتاد ال�ساملة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدرقاء للتجارة واملقاولت �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة املتكاملة للخدمات والت�سويق �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإوروبيا 92 �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء �سيف بن غ�سني اأمبو�سعيدي للتجارة 
واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطائر العاملية �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأونور العاملية �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبيد جروب لالإن�ساءات والتجارة �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطيف الرائد لالت�سالت ال�سرق الأو�سط 

)�سركة منطقة حرة( �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التبيان الع�سرية للتجارة �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو �سام احلديثة للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحجار اخلليج للتجارة �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البهجة للتجارة واملقاولت �ش.م.م .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تقنية ال�سيارات - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امللتقى للطباعة واخلط والر�سم �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بندر مرباط للتجارة �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج ال�سهباء احلديثة للتجارة �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احل�ساد املتحدة للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احل�ساد للحديد واخلردة �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدار للت�سميم الداخلي والديكور �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احللول الأولية لتقنية املعلومات - ت�سامنية .   

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغربية الوطنية للتجارة �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سطوع الداخلية - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سالم بن عمران العامري و�سريكه - ت�سامنية .
املحروقي  ل�سركة خلفان بن مبارك بن فرحان  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  اإعالن عن 

و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سا�ش هيماء للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج عوتب للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار ال�سبارة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سذى الفلج للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بحر املدينة للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة �سحار الف�سية للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قا�سم بن اأحمد بن علي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهور اخل�سدة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلم�سي للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج جربوه للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفار�ش خلدمات ال�سحن �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزاهب العاملية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية .
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1298(

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/47

باإجـازة االتفاقيـة النفطيـة بين حكومـة �سلطنـة عمـان 
و�سركـة اوك�سيدنتـال عـمان بلـوك 51 �ش.م.م للمنطقـة رقـم )51(

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�ش بـن �سعيـد  

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

وعلى قانون النفط والغاز ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/8 ، 

وعلى التفاقية النفطية بني حكومة �سلطنة عمان ، و�سركة اوك�سيدنتال عمان بلوك 51 

�ش.م.م للمنطقة رقم )51( ، املوقعة بتاريخ 16 من دي�سمرب 2018م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة االأولـــــى

اإجازة التفاقية النفطية امل�سار اإليها .

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 16 مـن �ســــــــوال �سنــة 1440هـ
املـوافــــق : 20 مـن يونيــــــــــو �سنــة 2019م

قابو�ش بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

-7-



اجلريدة الر�سمية العدد )1298(

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/48

باإجـــازة االتفاقيـــة النفطية
بين حكومة �سلطنة عمان و�سركة اوك�سيدنتال عمان بلوك 65 �ش.م.م 

و�سركـة النفـط العمانيـة لال�ستك�سـاف واالإنتـاج �ش.م.م للمنطقـة رقـم )65(

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�ش بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 
وعلى قانون النفط والغاز ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/8 ، 

وعلى التفاقية النفطية بني حكومة �سلطنة عمان ، و�سركة اوك�سيدنتال عمان بلوك 65 
�ش.م.م ، و�سركــــة النفــــط العمانية لال�ستك�ساف والإنتــــــاج �ش.م.م للمنطقـــــة رقـــــم )65( ، 

املوقعة بتاريخ 16 من دي�سمرب 2018م ،  
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة االأولـــــى

اإجازة التفاقية النفطية امل�سار اإليها .

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 16 مـن �ســــــــوال �سنــة 1440هـ
املـوافــــق : 20 مـن يونيــــــــــو �سنــة 2019م

قابو�ش بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1298(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2019/49

باإجـازة االتفاقية النفطية بين حكومة �سلطنة عمان 

و�سركـة اأوك�سيدنتــال عمــان بلــوك 72 �ش.م.م للمنطقـــة رقـم )72(

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�ش بـن �سعيـد  

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

وعلى قانون النفط والغاز ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/8 ، 

وعلى التفاقية النفطية بني حكومة �سلطنة عمان ، و�سركة اأوك�سيدنتال عمان بلوك 72 

�ش.م.م للمنطقة رقم )72( املوقعة بتاريخ 28 من فرباير 2019م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة االأولـــــى

اإجازة التفاقية النفطية امل�سار اإليها .

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 16 مـن �ســــــــوال �سنــة 1440هـ
املـوافــــق : 20 مـن يونيــــــــــو �سنــة 2019م

قابو�ش بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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اأوامـــــــــــــر حمــليـــــــــــة

وقــــــــــرارات وزاريــــــــة
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ديـوان البـالط ال�سلطانــي
�أمـر حملــي

رقم 2019/1 
ب�ســاأن حتديــد اأماكــن مزاولــة

 ن�سـاط بيـع ال�سيـارات امل�ستعملـة فـي واليـة �سحـار

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

تـقــرر

املــادة االأولــــــــى

يقت�صر الرتخي�ص مبزاولة ن�صاط بيع ال�صيارات امل�صتعملة فـي املناطق ال�صناعية .

املــادة الثانيـــــــة

ي�صتمر العمل بالرتاخي�ص ال�صادرة ملزاولة ن�صاط بيع ال�صيارات امل�صتعملة فـي غري املناطق 
ال�سناعية اإلى حني انتهائها .

املــادة الثالثـــــــة

تفــر�ص غرامــة اإدارية مقدارها )100( مائة ريال عماين على كـل من يخالــف هـذا القرار ، 
مع اإلزام املخالف باإزالة اأ�صباب املخالفة .

املــادة الرابعـــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، اأو يتعار�ص مع اأحكامه .

املــادة اخلام�ســة

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�صره .

�سدر فـي : 12 مـن �ســـــــوال 1440هـ 
املوافــــق : 16 مـن يونيـــــــو 2019م 

خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
وزيــــــــــر ديـــــــــوان البــــــــــالط ال�صلطانـــــــــــي 
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وزارة القــوى العاملــة 

قــرار وزاري

رقــم 2019/264

بحــل النقابة العمالية ل�شركـة حمـراء الـدروع للخدمـات النفطيـة
 

ا�ستنـــادا اإلــى قــانـــون العمــــل ال�ســــادر باملر�ســــوم ال�سلطــانـــي رقـــــم 2003/35 ، 

واإلى القرار الوزاري رقم 2018/500 ب�ساأن نظام ت�سكيل وت�سجيل وعمل النقابات العمالية 

واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

حتل النقابة العمالية ل�سركة حمـراء الــدروع للخدمــات النفطيــة ، وذلك لتعــذر ت�سكيـــل 

الهيئة االإداريـــة للنقابــــة امل�سار اإليهــا بعــد م�ســـي )180( مائــة وثمانـــني يومــــا علــى تاريـــخ 

انتهــــاء هيئتهــا االإداريــة ال�سابقــة .

املــادة الثانيــــة

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

�شدر فـي : 21 مـن رم�شـــــــان 1440هـ

املوافــــق : 27 مـن مايـــــــــــــو 2019م

عبداللـه بن نا�شر بن عبداللـه البكري

                                                                          وزيـــــــــــــر القــــــــــوى العاملـــــــــــــة
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 
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وزارة القـــوى العاملـــة

اإعـــــالن

ب�ســاأن طلــب ت�سجيــل احتــاد عمالــي

تعلن وزارة القــوى العاملــة ا�ستنادا اإلى القرار الـوزاري رقم 2018/500 ب�ساأن نظام ت�سكيـل 

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

اأن )جمموعــــة من النقابـــات العماليـــة فـي قطاع الكهرباء( تقدمت اإلى املديريـــة الـعامـــة 

مت�سرر  ولكـل   ، الكهرباء  لقطــاع  عمايل  احتـاد  ت�سجيــل  بطلب  بالوزارة  العماليـة  للرعايـة 

احلق فـــي االعــتـرا�ض على هـــذا الطلـــب ، على اأن يكـــون اعرتا�سه م�سببا واأن يتقدم به اإلى 

جلنة بحــــث االعرتا�ســات امل�سكلــــة بالـــوزارة لهــــذا الغـــر�ض ، وذلك خـــــالل )30( ثالثـــني 

يومــا من تاريخ ن�سر هذا االإعالن .

-17-



اجلريدة الر�سمية العدد )1298(

اإعـــــالن

ب�ســاأن طلــب ت�سجيــل نقابــة عماليــة

تعلن وزارة القــوى العاملــة ا�ستنادا اإلى القرار الـوزاري رقم 2018/500 ب�ساأن نظام ت�سكيـل 

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

اأن عمال �سركة ) حديـــد جمـــان ( تقدموا اإلى املديرية الـعامة للرعاية العماليـة بالوزارة 

بطلـــب ت�سجيــل نقابـــة عماليــــة ، ولكــــل مت�ســـرر احلـق فـــي االعــتـرا�ض على هذا الطلب ، 

على اأن يكـــون اعرتا�سه م�سببا واأن يتقدم به اإلى جلنــة بحث االعرتا�ســات امل�سكلة بالوزارة 

لهذا الغر�ض ، وذلك خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن .
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وزارة التجــارة وال�صناعـــة
اإعــــــــالن

تعلن دائرة امللكيـة الفكرية عـن طلبات ت�سجيــل املوؤ�سرات اجلغرافية املقبـولة وفقا لأحــكــام 

قانون حقوق امللكية ال�سناعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/67 .

- ا�صم املوؤ�صر اجلغرافـي املطلوب لـــه الت�صجيــل : ماعز الباطنة .

- ا�صم وعنوان وجن�صية مودع الطلب : حكومة �سلطنة عمان )وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية( .

- حدود املنطقة اجلغرافـية التي ينطبق عليها املوؤ�صر اجلغرافـي : املناطق اجلبلية الواقعة 

بني حمافظتي الباطنة والظاهرة ، كما توجد فـي معظم املناطق ال�سمالية لل�سلطنة .

- ال�صلع التي ي�صتخدم ب�صاأنها املوؤ�صر اجلغرافــي : منتجات حيوانية .

- بيانـــــــــــات اأخــــــــــرى : 

    الو�صف املظهـري :

يغلب عليها اللون البني الغامق مـع وجــود منطقــة بي�ســـاء فـــي الوجــه واأ�سفــل ال�ســاق ، 

وهـــي �ساللـــة متو�سطــة احلجم ولديها قرون كبرية فـي الذكور والإناث وذيل ق�سري 

الطول . كما يتغطى اجل�سم ب�سعر متو�سط الطول .

    الو�صف الإنتاجي :

، ومتو�سط وزن  الفطام )14( كجم  ، وعند  امليالد )3( كجم  املولود عند  متو�سط وزن 

اجل�سم النا�سج )33( كجم ، ن�سبة اخل�سوبة )92٪( ، ون�سبـة التوائــم )130٪( . وتربـــى 

هـــذه ال�ساللــة على نطاق وا�سع بغر�ض اإنتاج اللحم .

    نظـــام الرتبيـــة :

تربى هذه ال�ساللة وفق نظام تربية متو�سط املدخالت .

- تاريــــخ الإيـــداع : 2019/5/5م

OM/GI/2019/00004 : رقــــــم الطلـــــــب -
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- ا�صم املوؤ�صر اجلغرافـي املطلوب لـــه الت�صجيــل : ماعز اجلبايل .

- ا�صم وعنوان وجن�صية مودع الطلب : حكومة �سلطنة عمان )وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية( .

- حدود املنطقة اجلغرافـية التي ينطبق عليها املوؤ�صر اجلغرافـي : �سال�سل جبال احلجر ال�سرقي .

- ال�صلع التي ي�صتخدم ب�صاأنها املوؤ�صر اجلغرافــي : منتجات حيوانية .

- بيانـــــــــــات اأخــــــــــرى : 

    الو�صف املظهـري :

ت�سمى �ساللة ماعز اجلبايل مب�سميات اأخرى مثل ماعز الرحبي ، ماعز ال�سوامل ، ماعز 

النعب . وهي من ال�ساللت كبرية احلجم ، ومييل لونها للبني الغامق والبني الفاحت 

والبني املحمر ويوجد فـي البع�ض منها بقع بي�ساء على اأرجلهــا وراأ�سهــا . يعترب راأ�ض 

هذه ال�ساللة كبري احلجم ن�سبيا ، والأنف حمدب ال�سكل ، والأذنان ق�سريتان ، كما اأن 

والذيل ق�سري ومرتفع  للخلف  والإناث ومنحنية  الذكور  فـي معظم  القرون موجودة 

لالأعلى .

    الو�صف الإنتاجي :

متو�سط وزن املولود عند امليالد )3.3( كجم ، وعند الفطام )16( كجم ، ومتو�سط وزن 

اجل�سم النا�سج )30( كجم ، ن�سبة اخل�سوبة )85٪( ، ون�سبـة التوائــم )120٪( . وتربـــى 

هـــذه ال�ساللــة على نطاق وا�سع بغر�ض اإنتاج اللحم .

    نظـــام الرتبيـــة :

تربى هذه ال�ساللة وفق نظام تربية متو�سط املدخالت .

- تاريــــخ الإيـــداع : 2019/5/5م

OM/GI/2019/00005 : رقــــــم الطلـــــــب -
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(1298) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
¿Ó````````YEG

 ΩÉµ`MC’ É`≤ah á`dƒÑ≤ŸG á`jQÉéàdG äÉ`eÓ©dG π`«é°ùJ äÉ`Ñ∏W øY ájôµØdG á«µ∏ŸG IôFGO ø∏©J
 QOÉ°üdG á`«Hô©dG è`«∏ÿG ∫hó`d ¿hÉ`©àdG ¢ù`∏› ∫hó`d á`jQÉéàdG äÉeÓ©dG (ΩÉ`¶f) ¿ƒ`fÉb

. 2017/33 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸÉH

104432 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. AÉæÑdG ä’hÉ≤e
 

   Ω.Ω.¢T Iõ«ªàŸG Ú≤«dG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 714 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/8/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

109875 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. ( á«eƒµ◊G ÒZ ájójÈdG á£°ûfC’G ) ∫ƒ°SQ ≥jôW øY ójôH á£°ûfCG
 

   Ω.Ω.¢T π≤ædGh ájƒ÷G äÉeóî∏d ¿ƒµdÉa ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 100 : Ü.Q 889 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/5/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat69.indd   1 6/18/19   12:00 PM
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110460 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. »FÉ°ùf ¿ƒdÉ°U

 
   IQÉéà∏d ájhÉ°ù◊G ¢VƒY ±ƒ∏N ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/5/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117727 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤e
  

  IQÉéà∏d QÉ«æe ƒHCG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/3/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat69.indd   2 6/18/19   12:00 PM
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119124 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. ¬aÓNh ∫ƒª©ŸG πª°ûJ á«Hô©dG äÉjƒ∏◊G ™æ°U , ¬JÉéàæeh õÑÿG ™æ°U

 
  Ω.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh ôjƒ£à∏d OGhôdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 1018 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/5/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119713 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. è∏ãdG ™«Hh êÉàfEG
 

  IQÉéà∏d »“É◊G º°üà©ŸG ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , ¥Éà°SôdG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat69.indd   3 6/18/19   12:00 PM
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121432 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ∞JGƒ¡dG ™«H , ¬JÉeõ∏à°ùeh ‹B’G Ö°SÉ◊G ™«H

  
 IQÉéà∏d ‹É£¡dG ¬`∏dGóÑY øH »∏Y øH ¬`∏dGóÑY : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/8/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126490 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H
 

   IQÉéà∏d Ö«ÑM ôØ©L âæjR : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat69.indd   4 6/19/19   9:30 AM
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(1298) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123686 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. äÉjƒ∏M

 
   »MÉ«°ùdG äÉHQO ¥óæa : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/11/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

124310 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ájòMC’Gh ¢ùHÓŸG ™«H
  

  Ω.Ω.¢T äÉ«°SGôdG QQO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 620 : Ü.Q 238 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat69.indd   5 6/18/19   12:00 PM
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(1298) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124914 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
   Ω.Ω.¢T ±GÎM’G πeÉfCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 217 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/12/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124922 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡©HGƒJh AÉæÑdG OGƒe ™«H
 

   IQÉéà∏d IóëàŸG ¢ùeÉ°T ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 421 : Ü.Q 62 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat69.indd   6 6/18/19   12:00 PM
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(1298) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124923 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. íªb , Ò©°T

 
á«æeÉ°†J - ÜƒÑë∏d §≤°ùe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125007 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ó¡©e
  

   ô°ûædGh áaÉë°ü∏d ÉjDhôdG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 118 : Ü.Q 343 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat69.indd   7 6/18/19   12:00 PM
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(1298) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125082 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

  
  Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d QÉªYh óªMCGh ≈°ù«Y ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h 217 : Ü.Q 638 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/1/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125323 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«FÉ°ùædG ¢ùHÓŸG áWÉ«Nh π«°üØJ
 

   IQÉéà∏d ∞jôdG ¿ÉëjQ á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«Hƒæ÷G π«◊G : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat69.indd   8 6/18/19   12:00 PM
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(1298) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125996 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
  IQÉéà∏d …ó°TGôdG OƒªM øH óªfi øH ¬`∏dGóÑY á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 556 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/2/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126484 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸG
  

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

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat69.indd   9 6/18/19   12:00 PM
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(1298) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126687 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«ë°üdG OGƒŸG ™«ªLh AÉæH OGƒe ™«H

 
  Ω.Ω.¢T õJQGƒc : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 1238 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/3/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

126770 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¬«`aÉc
  

  Ω.Ω.¢T ∫ÉªYCÓd ∂∏«∏dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 123 : Ü.Q 35 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat69.indd   10 6/18/19   12:00 PM
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(1298) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127037 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. ágõædG ÜQGƒb ÒLCÉJ

 
  Ω.Ω.¢T áMÉ«°ù∏d Öàæb : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 117 : Ü.Q 1237 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/3/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127656 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 áFõéàdÉH ™«ÑdG , QƒîÑdGh áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©∏d áFõéàdÉH ™«ÑdG
 äÉ«°†Ø∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , É¡YGƒfCÉH äÉYÉ°ù∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a

. ÉjGó¡dGh
 

  áãjó◊G ™jQÉ°ûª∏d è«∏ÿG ôFÉ°ûH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 511 : Ü.Q 201 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat69.indd   11 6/18/19   12:00 PM
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(1298) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127787 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. IôLDƒŸG hCG ácƒ∏ªŸG äGQÉ≤©dG ÒLCÉJh IQGOEG

  
   πeÉ°ûdG QÉªãà°SÓd »æYÉ£ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , áÑjò©dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/4/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127788 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

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

  Ω.Ω.¢T á«dhódG ΩÉ°üàY’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat69.indd   12 6/18/19   12:00 PM

-32-



(1298) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127789 : 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

 
  Ω.Ω.¢T á«dhódG ΩÉ°üàY’G : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«dÉª°ûdG IÈ¨dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/4/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127790 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

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

   Ω.Ω.¢T á«dhódG ΩÉ°üàY’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«dÉª°ûdG IÈ¨dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat69.indd   13 6/18/19   12:00 PM
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(1298) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127791 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

  
  Ω.Ω.¢T á«dhódG ΩÉ°üàY’G : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«dÉª°ûdG IÈ¨dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/4/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127862 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. º©£e
  

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

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat69.indd   14 6/18/19   12:00 PM
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(1298) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127867 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
  á«æeÉ°†J - ábÓª©dG Iƒ£ÿG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , á«bô°ûdG ÜƒæL á¶aÉfi , Qƒ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/4/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127890 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a

. áÁôµdG QÉéMC’G hCG áæ«ªãdG ¿OÉ©ŸG øe äGôgƒéŸGh »∏◊G ™æ°U
  

   ôªMC’G ≥ÑFõdG ⁄ÉY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , AÉcôH áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat69.indd   15 6/18/19   12:00 PM
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(1298) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127934 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

  
   Ω.Ω.¢T IQƒ£àŸG Ú£ØdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G á∏«Ñ©ŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/4/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128019 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

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

  IQÉéà∏d ºFÉ©ædG iô°ûH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat69.indd   16 6/18/19   12:00 PM
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(1298) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128062 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ó«°üdG äGhOCGh äGó©eh ÜQGƒ≤d áFõéàdÉH ™«ÑdG

 
  Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ô◊G ¢Uƒ¨dG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«dÉª°ûdG áÑjò©dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/4/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128065 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ∞FÉXƒdG ¢VôY äÉeóN
  

   Iójó÷G »°ùÑ◊G ¥QÉW ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«Hƒæ÷G IÈ¨dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat69.indd   17 6/18/19   12:00 PM
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(1298) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128066 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«YÉæ°üdGh á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh Qƒgõ∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

  
   ™jQÉ°ûª∏d á«°ùÑ◊G : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/4/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

128096 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

. OÉé°ùdG äGô£©eh ™≤ÑdG πjõeh äÉØ¶æŸGh ƒÑeÉ°ûdGh ¿ƒHÉ°üdG

  Ω.Ω.¢T ∫ÉªYCÓd ÊÉ¡ÑædG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , AÉcôH áj’h , ¢ù«eôdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat69.indd   18 6/18/19   12:00 PM
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(1298) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128158 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«FGƒ¡dG äÉLGQódG ™«H

  
  IQÉéà∏d á«ŸÉ©dG ¿Óª°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«Hƒæ÷G ôjƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/4/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

128212 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. ∞ëàe
 

   ÊÉ£∏°ùdG •ÓÑdG ¿hDƒ°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1298) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128233 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
   Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á«°†ØdG É¡ŸG êGôHCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h , IOÉ©°ùdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/4/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128271 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. »¡«`aôJ OÉf
 

   á«dhódG ∞FGõÿG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat69.indd   20 6/18/19   12:00 PM

-40-



(1298) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128322 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , äÉæjƒªàdG , ¢†«ÑdGh ¿ÉÑdC’G äÉéàæŸ á∏ª÷ÉH ™«ÑdG , äGOGÈdG
 ôLÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ,  äÓ∏îŸGh  ¿ƒàjõdGh  ¢†«ÑdGh  ¿ÉÑdC’G  äÉéàæŸ  á°ü°üîàŸG

. ádÉ≤ÑdG äÓfi , áYƒæàŸG á«dõæŸG ÊGhC’Gh äGhOCÓd á°ü°üîàŸG
  

   á«°UƒJ - √Écô°Th Ö«dO ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128332 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. á©Ñ£e
  

   Ω.Ω.¢T áãjó◊G á«ŸÉ©dG ÚæM : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«Hƒæ÷G ôjƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1298) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128342 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ÜÉ©dC’Gh á«∏°ùàdG ¿óe á£°ûfCG

  
  Ω.Ω.¢T á«dhódG …RhÒH : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , IÈ¨dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/5/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128343 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. äÉ«dƒ≤H , äGQÉ¡H , í∏e , ÚëW , Iƒ¡b , ôµ°S , RQCG
  

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

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«Hƒæ÷G áÑjò©dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1298) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128368 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

  
   IQÉéà∏d ¢ùJƒ∏dG º«°ùf : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G ídGƒŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/5/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128386 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

 á«µ∏°SÓdGh  á«µ∏°ùdG  ä’É°üJ’G  äÉ£fih ä’ƒëŸGh  á«FÉHô¡µdG  ábÉ£dG  ìÓ°UEGh  áeÉbEG
. QGOGôdGh

 
  Ω.Ω.¢T  ä’É°üJ’G áµÑ°ûd IôFGódG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«Hƒæ÷G ôjƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/5/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1298) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128387 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. OGÒà°S’Gh ôjó°üàdG ÖJÉµe

 
  Ω.Ω.¢T ájQÉéàdG ΩRGƒ∏dGh äGó©ª∏d ¿ÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 117 : Ü.Q 258 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/5/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128395 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. äÉLƒ°ùæŸGh ¢ùHÓŸG ´GƒfCG ™«ªL π«°ùZ

  
  Ω.Ω.¢T »bGôdG ∫hC’G ∞°üdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/5/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1298) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128460 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ∫ƒNódÉH ºµëàdG áª¶fCGh áÑbGôŸG äGÒeÉµd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 
  IQÉéà∏d …óØN äÉ©ØJôe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 318 : Ü.Q 32 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/5/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128466 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸG
 

  Ω.Ω.¢T áãjó◊G á©Ñ°ùdG ΩÉjC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 314 : Ü.Q 36 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1298) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128485 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 á«dÉãŸG ¥GÈdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , ihõ```f áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/5/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128491 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. ∞«∏¨àdGh áÄÑ©àdG á£°ûfCG
 

   IQÉéà∏d á«ÑgòdG ≈°SôŸG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1298) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128497 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ‹õæŸG çÉKC’G ™«H

  áãjó◊G Oƒ©dG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

128531 : 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
 

  IQƒ£àŸG á«éæŸG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«dÉª°ûdG π«◊G : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1298) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128542 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
   IQÉéà∏d ó«MƒdG ≥jô£dG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/5/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

128624 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. ÖjQóàdG äÉeóN , »æ¡ŸG ÖjQóàdG õcGôe , »æ¡ŸG ÖjQóàdG ógÉ©e
 

  Ω.Ω.¢T õ«ªàdG á°üæe ó¡©e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1298) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128625 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äGQÉ«°ùdG áæjR äGhOCGh äGQÉWEG ™«H

 
  Ω.Ω.¢T äÉeóÿGh äGQÉWEÓd §≤°ùe QGƒfCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G á∏«Ñ©ŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/5/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128632 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. AGƒ¡dG ∞««µJh áÄaóàdG º¶f ìÓ°UEGh Ö«côJ

   ájQÉéàdG äÉeóî∏d á«ÑgòdG ±GógC’G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«bô°ûdG ∫Éª°T á¶aÉfi , »Ñ«°†ŸG áj’h , ¿CÉ°ûdG óª°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1298) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128636 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. äÉ©éàæeh äÓ«Jƒe ¥OÉæa

  
  Ω.Ω.¢T  øWƒdG OhóM : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e 120 : Ü.Q 458 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/5/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128661 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. ô©°ûdG ∞«`Ø°üJh ¢üb
  

   »ÑgòdG AGôë°üdG πX : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G ídGƒŸG 111 : Ü.Q 2786 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/5/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1298) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128669 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
  Ω.Ω.¢T á«Ñ£dG ™jQÉ°ûª∏d πeC’G áÑg : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«dÉª°ûdG áÑjò©dG 680 : Ü.Q 111 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe
2019/5/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128700 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

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

   ∫ÉªYCÓd …Ò¨ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 1062 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1298) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128706 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

  
  Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d IóëàŸG ´Gõgh óªMCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 312 : Ü.Q 9 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/5/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128773 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. AÉ°†YC’G , Ëƒ≤àdG Iõ¡LCGh á«MGô÷G Iõ¡LC’Gh äGhOC’Gh á«f’ó«°üdG ™∏°ù∏d á∏ª÷ÉH ™«ÑdG
 

   á«æeÉ°†J - IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG ™bGƒŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«Hƒæ÷G ôjƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1298) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128800 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
. ºWÉª£dG ¿ƒé©e

 
  Ω.Ω.¢T IóëàŸG á«FGò¨dG äÉYÉæ°ü∏d §≤°ùe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e áj’h , …óY …OGh 114 : Ü.Q 554 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S
2019/5/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128801 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

. ºWÉªW ¿ƒé©e
  

  Ω.Ω.¢T IóëàŸG á«FGò¨dG äÉYÉæ°ü∏d §≤°ùe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e áj’h , …óY …OGh 114 : Ü.Q 554 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/5/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1298) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128832 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. êQÉÿGh πNGódG øe ÊÉÑª∏d ΩÉ©dG ∞«¶æàdG , ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ≤e

 
  Ω.Ω.¢T â°ûª÷G  : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h 113 : Ü.Q 881: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/5/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125641 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 QÉ«Z ™£≤d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , äÉÑcôª∏d á∏ª©à°ùŸG QÉ«¨dG ™£b ™«H
 èeGÈd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , OGÒà°S’Gh ôjó°üàdG ÖJÉµe , äGôFÉ£dG
 ádÉ≤ædG  ∞JGƒ¡∏d  á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ,  ‹B’G  Ö°SÉ◊G  äÉeõ∏à°ùeh
 OôØŸÉH ™«ÑdG , äGôgƒéŸGh Ögò∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , É¡JÉeõ∏à°ùeh
 á∏ª÷ÉH hCG  Oô````ØŸG  ™```«ÑdG  ,  ¢ùHÓª∏d  á∏ª÷ÉH hCG  OôØŸÉH  ™«ÑdG  ,  äÉ°ThôØª∏d  á∏ª÷ÉH hCG
 Oô``ØŸG ™«````ÑdG , ∂```©µdGh õ```ÑÿGh äÉjƒ∏ë∏d á```∏ª÷ÉH hCG Oô``ØŸG ™«ÑdG , á«FÉHô¡µdG Iõ¡LCÓd
 OôØ``ŸG ™«```ÑdG , á```«°SÉWô≤dGh ¥Qƒ∏``d á∏ª÷ÉH hCG OôØŸG ™«ÑdG , á«°VÉjôdG ™∏°ù∏d á∏ª÷ÉH hCG
 AGô```°ûdG á```£≤f äÉ©«ÑŸG èjhôJ , äGQÉ```«°ùdG äGQGƒ°ù°ùcGh áæjR ™«H , äGQÉ````«°ù∏d á```∏ª÷ÉH hCG
 π«ªéàdG äGô°†ëà°ùŸ OôØŸGh á∏ª÷ÉH ™«ÑdG , äÉHhô°ûª∏d á∏ª÷ÉH ™«ÑdG , øjôNBÓd ™«H hCG

. äÉjQÉ£ÑdG ™«H , äÉØ¶æŸGh ¿ƒHÉ°üdGh ¿Éæ°SC’G ÚLÉ©eh áaÉ¶ædG äGhOCGh

  Ω.Ω.¢T á≤£æŸG ≥jôH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 600 : Ü.Q 404 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1298) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128595 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
 Ió©e á«ªM OGƒe , á«ÑW äÉjÉ¨d á«ë°U äGô°†ëà°ùe , á«Ñ£dGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG 
 ƒ°ûM OGƒe , OÉª°V OGƒeh äÉ≤°üd , á«FGò¨dG äÓªµŸG , ∫ÉØWC’G ájòZCGh »Ñ£dG ∫Éª©à°SÓd
 äÉjô£ØdG äGó«Ñe , ΩGƒ¡dG IOÉHE’ äGô°†ëà°ùe , äGô¡£e , ¿Éæ°SC’G ÖW ™ª°Th ¿Éæ°SC’G

. ÜÉ°ûYC’G äGó«Ñeh

 Ω.Ω.¢T ájQÉéàdG ¬jõf ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉæÑd : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ähÒH - áYQõŸG , »Ñ«£dG ∞«`ØY ´QÉ°T , ∑QÉeóf’ Îæ°S , ¿ÉæÑd : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉæÑd

2019/5/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d á«æØdG ¥ô£dG : π`````````«cƒdG º``````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , ìô£e áj’h , …hQ , 112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

128596 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 10 áÄØdG »`a

 RQO hCG áWÉ«N OGƒe , ΩÉ¶©dG Ëƒ≤J äGhOCG , ¿Éæ°SC’G ÖWh á«ÑWh á«MGôL äGhOCGh Iõ¡LCG
 ¢†jô“ äGhOCGh Iõ¡LCG , ∂«dóàdG Iõ¡LCG , ÚbÉ©ª∏d IóYÉ°ùŸGh á«LÓ©dG Iõ¡LC’G , ìhô÷G

 . á«°ùæ÷G äGhOC’Gh Iõ¡LC’G , ™°VôdG

 Ω.Ω.¢T ájQÉéàdG ¬jõf ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉæÑd : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ähÒH , áYQõŸG , »Ñ«£dG ∞«`ØY ´QÉ°T , ∑QÉeóf’ Îæ°S , ¿ÉæÑd : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉæÑd

2019/5/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d á«æØdG ¥ô£dG : π`````````«cƒdG º``````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , ìô£e áj’h , …hQ 112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1298) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128245 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. á«dGƒŸG áëØ°üdG »`a á≤aôe äÉeóÿG hCG/h äÉéàæŸG 

 Ω.Ω.¢T äGOQGƒ∏d á«ŸÉ©dG ∫Gõ¨dG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2919 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG : π`````````«cƒdG º``````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 :  Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

128376 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 , ≥«bO , ôFÉªÿGh õ«ÑÿG äGô°†ëà°ùe , ¬æe áYƒæ°üŸG äÉéàæŸGh É°ûædG , á÷É©ŸG ÜƒÑ◊G
 . ∂dòd äÉ£∏ÿGh á∏FÉ°ùdG áæ«é©dG , IóªéŸG áæ«é©dG , áæ«éY

 óà«ª«d.(»J »`a »H) ROƒa º«MQ.¬jCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉà°ùcÉH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  Qƒg’  OhQ  ƒµ«H  ,  ¿hÉJ  º¶YCG  óFÉb  ,  â«à°ùjG  ∫ÉjÎ°SófG  -39  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿Éà°ùcÉH

2019/5/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG : π`````````«cƒdG º``````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat5.indd   2 6/18/19   11:58 AM
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(1298) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128545 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. …É°ûdG

 »æJGQÉfhQÉc óàª«d (»J »`a »H) ¢ù«J »°ùæéjQ .and å«LG ¿GÒg : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µfÓjô°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ÉµfÓjô°S , and ÉµfÓjô°S , É««fÓ«c , OhQ ÉeÉZÉ«H , 359 ºbQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG : π`````````«cƒdG º``````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat5.indd   3 6/19/19   9:31 AM
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اجلريدة الر�سمية العدد )1298(

�إعــــــالن

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

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1088699
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/6/14م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2018/22 )جريدة الوايبو( فـي 2018/6/14م
��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : ردبول جي ام بي ات )ال�سركة العمانية لالت�سالت �ص.م.ع.ع( 

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة جمان لالت�سالت �ص.م.م
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب :  103 ر.ب : 101 مطرح
جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/2/26م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/2/27م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1088699
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 38

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/6/14م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2018/22 )جريدة الوايبو( فـي 2018/6/14م
��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : ردبول جي ام بي ات )ال�سركة العمانية لالت�سالت �ص.م.ع.ع( 

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة جمان لالت�سالت �ص.م.م
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب :  103 ر.ب : 101 مطرح
جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/2/26م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/2/27م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1298(

�إعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال 
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 85952
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2014/12/9م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1066 فـي 2014/8/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جون�سون اأند جون�سون
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ليف�سكان اأي بي هولدينج , ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 360 نورث كري�سينت درايف , بيفريل هيلز , كاليفورنيا 90210

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/10/1م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/6/13م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 29324
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2005/4/13م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 783 فـي 2005/1/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جون�سون اأند جون�سون
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ليف�سكان اأي بي هولدينج , ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 360 نورث كري�سينت درايف , بيفريل هيلز , كاليفورنيا 90210

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/10/1م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/6/13م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 29342

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2005/4/13م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 783 فـي 2005/1/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جون�سون اأند جون�سون

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ليف�سكان اأي بي هولدينج , ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 360 نورث كري�سينت درايف , بيفريل هيلز , كاليفورنيا 90210

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/10/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/6/13م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 29343

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2005/6/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 787 فـي 2005/3/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جون�سون اأند جون�سون

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ليف�سكان اأي بي هولدينج , ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 360 نورث كري�سينت درايف , بيفريل هيلز , كاليفورنيا 90210

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/10/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/6/13م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 12162

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2002/9/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 722 فـي 2002/7/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جون�سون اأند جون�سون

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ليف�سكان اأي بي هولدينج , ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 360 نورث كري�سينت درايف , بيفريل هيلز , كاليفورنيا 90210

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/10/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/6/13م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 40198

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2006/12/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 823 فـي 2006/9/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جون�سون اأند جون�سون

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ليف�سكان اأي بي هولدينج , ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 360 نورث كري�سينت درايف , بيفريل هيلز , كاليفورنيا 90210

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/10/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/6/13م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 40199

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2006/12/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 823 فـي 2006/9/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جون�سون اأند جون�سون

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ليف�سكان اأي بي هولدينج , ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 360 نورث كري�سينت درايف , بيفريل هيلز , كاليفورنيا 90210

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/10/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/6/13م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 31240

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2006/4/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 795 فـي 2005/7/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جون�سون اأند جون�سون

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ليف�سكان اأي بي هولدينج , ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 360 نورث كري�سينت درايف , بيفريل هيلز , كاليفورنيا 90210

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/10/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/6/13م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 80896

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2014/8/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1050 فـي 2014/3/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جون�سون اأند جون�سون

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ليف�سكان اأي بي هولدينج , ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 360 نورث كري�سينت درايف , بيفريل هيلز , كاليفورنيا 90210

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/10/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/6/13م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 80898

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2014/8/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1050 فـي 2014/3/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جون�سون اأند جون�سون

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ليف�سكان اأي بي هولدينج , ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 360 نورث كري�سينت درايف , بيفريل هيلز , كاليفورنيا 90210

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/10/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/6/13م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 80897

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 1

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2014/5/13م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1044 فـي 2014/1/26م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جون�سون اأند جون�سون

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ليف�سكان اأي بي هولدينج , ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 360 نورث كري�سينت درايف , بيفريل هيلز , كاليفورنيا 90210

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/10/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/6/13م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 82605

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2014/5/11م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1039 فـي 2013/12/22م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جون�سون اأند جون�سون

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ليف�سكان اأي بي هولدينج , ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 360 نورث كري�سينت درايف , بيفريل هيلز , كاليفورنيا 90210

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/10/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/6/13م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 82606

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 1

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2014/6/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1047 فـي 2014/2/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جون�سون اأند جون�سون

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ليف�سكان اأي بي هولدينج , ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 360 نورث كري�سينت درايف , بيفريل هيلز , كاليفورنيا 90210

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/10/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/6/13م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 82604

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2015/9/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1097 فـي 2015/4/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جون�سون اأند جون�سون

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ليف�سكان اأي بي هولدينج , ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 360 نورث كري�سينت درايف , بيفريل هيلز , كاليفورنيا 90210

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/10/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/6/13م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 48232

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 1

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2008/11/16 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 868 فـي 2008/8/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جون�سون اأند جون�سون

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ليف�سكان اأي بي هولدينج , ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 360 نورث كري�سينت درايف , بيفريل هيلز , كاليفورنيا 90210

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/10/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/6/13م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 48233

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2008/11/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 868 فـي 2008/8/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جون�سون اأند جون�سون

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ليف�سكان اأي بي هولدينج , ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 360 نورث كري�سينت درايف , بيفريل هيلز , كاليفورنيا 90210

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/10/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/6/13م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 48234

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2008/11/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 868 فـي 2008/8/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جون�سون اأند جون�سون

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ليف�سكان اأي بي هولدينج , ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 360 نورث كري�سينت درايف , بيفريل هيلز , كاليفورنيا 90210

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/10/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/6/13م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 97143

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2016/12/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1162 فـي 2016/9/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جون�سون اأند جون�سون

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ليف�سكان اأي بي هولدينج , ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 360 نورث كري�سينت درايف , بيفريل هيلز , كاليفورنيا 90210

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/10/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/6/13م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 67551

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/3/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 945 فـي 2011/10/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جون�سون اأند جون�سون

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ليف�سكان اأي بي هولدينج , ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 360 نورث كري�سينت درايف , بيفريل هيلز , كاليفورنيا 90210

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/10/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/6/13م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 67552

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/3/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 945 فـي 2011/10/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جون�سون اأند جون�سون

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ليف�سكان اأي بي هولدينج , ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 360 نورث كري�سينت درايف , بيفريل هيلز , كاليفورنيا 90210

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/10/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/6/13م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 72587

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2013/2/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 984 فـي 2012/9/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جون�سون اأند جون�سون

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ليف�سكان اأي بي هولدينج , ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 360 نورث كري�سينت درايف , بيفريل هيلز , كاليفورنيا 90210

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/10/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/6/13م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 31241

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2006/4/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 795 فـي 2005/7/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جون�سون اأند جون�سون

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ليف�سكان اأي بي هولدينج , ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 360 نورث كري�سينت درايف , بيفريل هيلز , كاليفورنيا 90210

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/10/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/6/13م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 49592

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/3/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 871 فـي 2008/9/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جون�سون اأند جون�سون

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ليف�سكان اأي بي هولدينج , ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 360 نورث كري�سينت درايف , بيفريل هيلز , كاليفورنيا 90210

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/10/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/6/13م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 49591

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/3/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 871 فـي 2008/9/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جون�سون اأند جون�سون

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ليف�سكان اأي بي هولدينج , ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 360 نورث كري�سينت درايف , بيفريل هيلز , كاليفورنيا 90210

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/10/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/6/13م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 70949

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/10/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 975 فـي 2012/6/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جون�سون اأند جون�سون

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ليف�سكان اأي بي هولدينج , ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 360 نورث كري�سينت درايف , بيفريل هيلز , كاليفورنيا 90210

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/10/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/6/13م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 70948

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/10/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 975 فـي 2012/6/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جون�سون اأند جون�سون

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ليف�سكان اأي بي هولدينج , ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 360 نورث كري�سينت درايف , بيفريل هيلز , كاليفورنيا 90210

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/10/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/6/13م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 70947

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 1

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/10/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 975 فـي 2012/6/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جون�سون اأند جون�سون

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ليف�سكان اأي بي هولدينج , ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 360 نورث كري�سينت درايف , بيفريل هيلز , كاليفورنيا 90210

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/10/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/6/13م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 113108

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/1/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1217 فـي 2017/11/5م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جون�سون اأند جون�سون

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ليف�سكان اأي بي هولدينج , ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 360 نورث كري�سينت درايف , بيفريل هيلز , كاليفورنيا 90210

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/10/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/6/13م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 115884

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/4/23م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1231 فـي 2018/2/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جون�سون اأند جون�سون

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ليف�سكان اأي بي هولدينج , ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 360 نورث كري�سينت درايف , بيفريل هيلز , كاليفورنيا 90210

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/10/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/6/13م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 33757

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2006/5/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 799 فـي 2005/9/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جون�سون اأند جون�سون

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ليف�سكان اأي بي هولدينج , ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 360 نورث كري�سينت درايف , بيفريل هيلز , كاليفورنيا 90210

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/10/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/6/13م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 104468

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/5/14 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1178 فـي 2017/1/22م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جون�سون اأند جون�سون

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ليف�سكان اأي بي هولدينج , ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 360 نورث كري�سينت درايف , بيفريل هيلز , كاليفورنيا 90210

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/10/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/6/13م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 107358

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 44

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/7/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1244 فـي 2018/5/20م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اخلرو�سي الدولية

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : العامرات للخدمات الطبية

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 1448 ر.ب : 122 , �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/5/12م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/6/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 11952

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2002/1/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 696 فـي 2001/6/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : كارديوم اإترينا�سيونال اإيه جي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : كوريفيو انرتنا�سينوال ا�س ايه ار ال

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بالي�س دي�س الب�س 4 , 1201 جينيفا , �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2014/4/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 6/12/ 2019م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 120032

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2019/1/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1264 فـي 2018/10/14م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : موؤ�س�سة حممد الهنائي للم�ساريع

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سركة حممد بن �سعيد بن �سليم الهنائي للتجارة

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : عربي , �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/5/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/6/12م

-75-



اجلريدة الر�سمية العدد )1298(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 33504

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2005/10/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 792 فـي 2005/6/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ايفريدي باتري كومباين , انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اإنرجايزر براندز , ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 533 ماريفيل يونيفري�ستي درايف �سرتيت , لوي�س , مي�سوري 

63141 - الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2015/6/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 6/18/ 2019م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 30864

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 11

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2005/9/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 791 فـي 2005/5/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ايفريدي باتري كومباين , انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اإنرجايزر براندز , ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 533 ماريفيل يونيفري�ستي درايف �سرتيت , لوي�س , مي�سوري 

63141 - الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2015/6/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/6/18م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 59787

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2010/12/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 906 فـي 2010/3/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ايفريدي باتري كومباين , انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اإنرجايزر براندز , ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 533 ماريفيل يونيفري�ستي درايف �سرتيت , لوي�س , مي�سوري 

63141 - الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2015/6/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/6/18م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 59959

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 11

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2010/12/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 909 فـي 2010/4/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ايفريدي باتري كومباين , انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اإنرجايزر براندز , ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 533 ماريفيل يونيفري�ستي درايف �سرتيت , لوي�س , مي�سوري 

63141 - الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2015/6/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/6/18م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 17203

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2003/7/5م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 742 فـي 2003/5/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ايفريدي باتري كومباين , انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اإنرجايزر براندز , ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 533 ماريفيل يونيفري�ستي درايف �سرتيت , لوي�س , مي�سوري 

63141 - الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2015/6/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/6/18م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 58282

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2010/12/14م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 899 فـي 2009/11/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ايفريدي باتري كومباين , انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اإنرجايزر براندز , ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 533 ماريفيل يونيفري�ستي درايف �سرتيت , لوي�س , مي�سوري 

63141 - الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2015/6/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/6/18م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 58232

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2010/12/14م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 899 فـي 2009/11/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ايفريدي باتري كومباين , انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اإنرجايزر براندز , ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 533 ماريفيل يونيفري�ستي درايف �سرتيت , لوي�س , مي�سوري 

63141 - الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2015/6/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/6/18م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 58308

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 11

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2010/12/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 904 فـي 2010/2/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ايفريدي باتري كومباين , انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اإنرجايزر براندز , ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 533 ماريفيل يونيفري�ستي درايف �سرتيت , لوي�س , مي�سوري 

63141 - الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2015/6/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/6/18م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 17774

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 11

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2003/7/5م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 742 فـي 2003/5/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ايفريدي باتري كومباين , انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اإنرجايزر براندز , ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 533 ماريفيل يونيفري�ستي درايف �سرتيت , لوي�س , مي�سوري 

63141 - الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2015/6/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/6/18م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 17773

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2003/3/24م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 734 فـي 2003/1/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ايفريدي باتري كومباين , انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اإنرجايزر براندز , ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 533 ماريفيل يونيفري�ستي درايف �سرتيت , لوي�س , مي�سوري 

63141 - الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2015/6/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/6/18م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 12098

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 11

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2001/3/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 709 فـي 2001/12/22م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ايفريدي باتري كومباين , انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اإنرجايزر براندز , ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 533 ماريفيل يونيفري�ستي درايف �سرتيت , لوي�س , مي�سوري 

63141 - الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2015/6/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/6/18م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 12097

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2001/3/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 709 فـي 2001/12/22م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ايفريدي باتري كومباين , انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اإنرجايزر براندز , ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 533 ماريفيل يونيفري�ستي درايف �سرتيت , لوي�س , مي�سوري 

63141 - الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2015/6/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/6/18م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 76049

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2013/8/20م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1006 فـي 2013/3/30م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ايفريدي باتري كومباين , انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اإنرجايزر براندز , ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 533 ماريفيل يونيفري�ستي درايف �سرتيت , لوي�س , مي�سوري 

63141 - الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2015/6/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/6/18م
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البنــك املركــزي العمانــي

اإعـــــــــالن

ا�ستنــادا اإلــــــى املــادة رقــــم ) 48 ( مــــــن القانـــــون امل�سرفـــي ال�ســـادر باملــر�ســـــوم ال�سلطانــــــي 

رقــــم 2000/114 ، يعلــن البنـــك املركــــزي العمانــــي اأن القيمــة الإجماليــة للنقــد املتــــــداول 

فــي ال�سلطنــة حتـى نهايـة �سهـــر مايــــو 2019م قـد بلــغـت : 1٫800٫148٫138/725 ريال عماين 

) مليــــارا وثمامنائة مليون ومائــة وثمانيــة واأربعني األفـــا ومائــة وثمانيــة وثالثــني ريـــال 

عمانيا و�سبعمائة وخم�سا وع�سرين بي�سة فقط ( .

البنـك املركـزي العمانـي 
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املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العمانية العاملية لل�سيارات �ش.م.م
يعلـن املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون - اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركة العمانية العاملية 
, وفقـــا  الـتجـــــاري بالرقــــم 1054549  ال�سجـــل  اأمانـــة  لـــدى  , وامل�سجلــة  لل�سيــارات �ش.م.م 
 , 2019/4/30م  من  اعتبارا  ال�سركة  وت�سفية  بحــل   , 2019/4/14م  املـــوؤرخ  ال�سركــاء  لتفــاق 
اجلميــع  وعلـــى   , الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  فــــي  ال�سركـــة  متثيــــل  حـــــق  وحــــده  وللم�سفـــي 

مراجعة امل�سفـي فـــي كافـــــة الأمور التـي تتعلــق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
اخلوير - بناية �سماء حفيت - الطابق الأر�سي

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع احلارثي
هاتف رقم : 24484107 فاك�ش رقم : 24484726 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأرز العاملية �ش.م.م

يعلـن املكتــب الإقليمي - حما�ســبون قانونيــون - اأنـــه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركــــة الأرز العامليـــة 
�ش.م.م , وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقم 1717596 , وفقا لتفــاق ال�سركــاء 
املـــوؤرخ 2019/5/31م , وللم�سفـــي وحــــده حـــــق متثيــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ,
على  ال�سركـة  باأعمــال  تتعلــق  التـي  الأمور  كافـــــة  فـــي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميــع  وعلـــى 

العنوان الآتـي : 
اخلوير - بناية �سماء حفيت - الطابق الأر�سي

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع احلارثي
هاتف رقم : 24484107 فاك�ش رقم : 24484726 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة �صناعة �لقو�رب �ملحدودة �ش.م.م

يعلـن املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون - اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركة �سناعة القوارب 
وفقـــا   ,  1165550 بالرقــــم  الـتجـــــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�سجلــة   , �ش.م.م  املحدودة 
 , 2019/1/28م  من  اعتبارا  ال�سركة  وت�سفية  بحــل   , 2018/5/14م  املـــوؤرخ  ال�سركــاء  لتفــاق 
اجلميــع  وعلـــى   , الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  فــــي  ال�سركـــة  متثيــــل  حـــــق  وحــــده  وللم�سفـــي 

مراجعة امل�سفـي فـــي كافـــــة الأمور التـي تتعلــق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�خلوير - بناية �صماء حفيت - �لطابق �لأر�صي

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع �حلارثي
هاتف رقم : 24484107 فاك�ش رقم : 24484726 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�صفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة حمد عبد�لـله حممد �لعي�صري �ش.م.م

يعلـن املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون - اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركة حمد عبدالـله حممد 
العي�سري �ش.م.م , وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــــاري بالرقــــم 1170244 , وفقـــا لتفــاق 
ال�سركــاء املـــوؤرخ 2019/4/1م , وللم�سفـــي وحــــده حـــــق متثيــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـــي كافـــــة الأمور التـي تتعلــق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
�خلوير - بناية �صماء حفيت - �لطابق �لأر�صي

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع �حلارثي
هاتف رقم : 24484107 فاك�ش رقم : 24484726 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�صفــي
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مكتب رجب �لكثريي للمحاماة و�ل�صت�صار�ت �لقانونية
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة جمموعة �ل�صحر�ء �ملحدودة �ش.م.م  
اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة  يعلن مكتب رجب الكثريي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
جمموعة ال�سحراء املحدودة �ش.م.م , وامل�سجلــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 
1241278 , وفقـــا لتفـــاق ال�سركـــاء املــــوؤرخ 2019/2/20م , وللم�سفـي وحـــده حـــق متثيــــل 
ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�خلوير - حمافظة م�صقط
�ش.ب : 3888 ر.ب : 112

هاتف رقم : 24700138 فاك�ش رقم : 24703387 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�صفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة �لآفاق �للوج�صتية �ش.م.م  

اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة  يعلن مكتب رجب الكثريي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
الآفاق اللوج�ستية �ش.م.م , وامل�سجلــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1245663 ,

ال�سركـــة  متثيــــل  حـــق  وحـــده  وللم�سفـي   , 2019/2/20م  املــــوؤرخ  ال�سركـــاء  لتفـــاق  وفقـــا 
فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�خلوير - حمافظة م�صقط
�ش.ب : 3888 ر.ب : 112

هاتف رقم : 24700138 فاك�ش رقم : 24703387 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�صفــي
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فريد بن �شامل بن علي ال�شكيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ملار للم�شاريع احلديثة �ش.م.م  
يعلن فريد بن �سامل بن علي ال�سكيلي اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة ملار للم�ساريع احلديثة 
اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1072088 , وللم�سفـي وحــده  لـــدى  �ش.م.م , وامل�سجلــة 
حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �شمائل - حمافظة الداخلية

�ش.ب : 810 ر.ب : 112
هاتف رقم : 96611178 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العربات للتجارة - ت�شامنية  

 - للتجارة  العربات  �سركـــة  بت�سفـيـة  يقـوم  اأنـــه  ال�سكيلي  علي  بن  �سامل  بن  فريد  يعلن 
ت�سامنيــة , وامل�سجلــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1643061 ,  وللم�سفـي وحــده 
حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
القرم - والية بو�شر - حمافظة م�شقط

�ش.ب : 162 ر.ب : 133
هاتف رقم : 96611178 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

-87-



اجلريدة الر�سمية العدد )1298(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شكيلي واملحروقي للتجارة �ش.م.م  

واملحروقــي  ال�سكيلــي  �سركـــة  بت�سفـيـة  يقـوم  اأنـــه  ال�سكيلــي  �سامل بن علي  يعلن فريد بن 
للتجارة �ش.م.م , وامل�سجلــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1685414 ,  وللم�سفـي 
وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �شمائل - حمافظة الداخلية

�ش.ب : 810 ر.ب : 112
هاتف رقم : 96611178 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

خليفة بن عي�شى بن عامر الرحبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة معامل جبال احلجر للتجارة �ش.م.م
يعلن خليفة بن عي�سى بن عامر الرحبي اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة معامل جبال احلجر 
للتجــارة �ش.م.م , وامل�سجلــة لـــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـــم 1073309 , وللم�سفـي 
وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية العامرات - حمافظة م�شقط

هاتـف رقــم : 94212555 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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عامر بن خمي�ش بن عامر الربيعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عامر وعبداللـه الربيعي للتجارة - ت�شامنية
يعلن عامر بن خمي�ش بن عامر الربيعي اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة عامر وعبداللـه الربيعي 
للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلــة لـــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـــم 1070963 , وللم�سفـي 
وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 91 ر.ب : 313

هاتـف رقــم : 99444861 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

قا�شم بن خلفان بن حمدان البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خالد وقا�شم للتجارة �ش.م.م
يعلن قا�سم بن خلفان بن حمدان البلو�سي اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة خالد وقا�سم للتجارة 
وحــده  وللم�سفـي   ,  1031829 بالرقـــم  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانـة  لـــدى  وامل�سجلـــة   , �ش.م.م 
حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
روي - والية مطرح - حمافظة م�شقط

�ش.ب : 172 ر.ب : 323
هاتـف رقــم : 92341424 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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اأحمد بن دروي�ش بن حمد املنذري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شتقبل الوئام للتجارة �ش.م.م
يعلن اأحمد بن دروي�ش بن حمد املنذري اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة م�ستقبل الوئام للتجارة 
�ش.م.م , وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـــم 1098046 , وفقا لتفاق ال�سركاء 
 , الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيــل  حق  وحــده  وللم�سفـي   , 2018/4/2م  املوؤرخ 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
 والية العامرات - حمافظة م�شقط

�ش.ب : 799 ر.ب : 119
هاتـف رقــم : 99870220 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

ح�شام الدين اأحمد عمر
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية لل�شركة اخلا�شة للهند�شة والبناء �ش.م.م
اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة ال�سركـــة اخلا�سة للهند�سة والبناء �ش.م.م ,  يعلن ح�سام الدين اأحمد عمر 
املوؤرخ  ال�سركاء  وفقا لتفاق   ,  1145019 بالرقـــم  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانـة  لـــدى  وامل�سجلـــة 
اأمــام الغـري , وعلـــى  2018/4/22م , وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

�ش.ب : 880 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 24732611 فاك�ش رقم : 24793256 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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حممد بن �شاوي بن حم�شن ي�شهول املهري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حممد �شاوي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن حممد بن �ساوي بــن حم�ســن ي�سهـــول املهـــري اأنـه يقـــــوم بت�سفـــيــة �سركـــــــة حممــد 
�ساوي للتجارة واملقاولت �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 2189410 , 
وفــقا لتفــاق ال�سركــاء املــوؤرخ 2019/5/13م , وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي 
الت�سفـيــة اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �شاللة - حمافظة ظفار

هاتـف رقــم : 99016221
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

عمر بن �شامل بن عمر العجيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة عبداللـه ح�شن جابر اجلابري و�شركاه للتجارة - ت�شامنية

يعلـن عمر بن �سامل بن عمر العجيلي اأنـه يقـــــوم بت�سفـــيــة �سركـــــــة عبداللـه ح�سن جابر 
اجلابــري و�سركــاه للتجــارة - ت�سامنية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 
متثيــل  حــق  وحــده  وللم�سفـــي   , 2018/2/4م  املــوؤرخ  ال�سركــاء  لتفــاق  وفــقا   ,  1048634
ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتـف رقــم : 95579845

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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اإبراهيم بن عبداللـه بن �شعيد الكندي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مناظر نزوى اخل�شراء - ت�شامنية
يعلـن اإبراهيم بن عبداللـه بن �سعيد الكندي اأنـه يقـــــوم بت�سفـــيــة �سركـــــــة مناظـــر نـــزوى 
اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1087801 , وفــقا  اخل�سراء - ت�سامنية , وامل�سجلـة لدى 
لتفــاق ال�سركــاء املــوؤرخ 2019/5/23م , وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة 
اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 95741441
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

غالب بن علي بن هالل العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التقنيات املتحدة العاملية �ش.م.م
يعلـن غالب بن علي بن هالل العربي اأنـه يقــوم بت�سفيــة �سركـة التقنيات املتحدة العاملية 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1154427 , وللم�سفي وحده حق 
كافة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميع  وعلـــى   , الغـري  اأمام  الت�سفـيــة  فـــي  ال�سركـــة  متثيــل 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
غال - والية بو�شر - حمافظة م�شقط

�ش.ب : 220 ر.ب : 123 
هاتـف رقــم : 99602273

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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عبري  بنت عبداللـه بن حممد العجيلية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مركز حرفتي �ش.م.م
تعلـن عبري بنت عبداللـه بن حممد العجيلية اأنـها تقــوم بت�سفيــة �سركـــة مركـــز حرفتـــي 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1194902 ، وفــقا التفــاق ال�سركــاء 
املــوؤرخ 2019/4/24م ، وللم�سفية وحدها حق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمام الغـري ، 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
هاتـف رقــم : 95353545

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــية

علي بن حممد بن عبيد املحرزي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإعمار للكهرباء - تو�شية
يعلـن علي بن حممد بن عبيد املحرزي اأنـه يقــوم بت�سفيــة �سركـة اإعمار للكهرباء - تو�سية ، 
، وللم�سفي وحده حق متثيــل  بالرقـم 1052200  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلـة لدى 
ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
  والية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب : 69 ر.ب : 319 
هاتـف رقــم : 99264400

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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حممد بن طاهر بن علوي عيديد
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة نادي �لعذيبة �ل�سياحي �ش.م.م
يعلـن حممد بن طاهر بن علوي عيديد اأنـه يقــوم بت�سفيــة �سركـة نادي العذيبة ال�سياحي 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1541609 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـيــة  فـــي  ال�سركـــة  وللم�سفي وحده حق متثيــل   ، املوؤرخ 2018/2/18م 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
  حمافظة م�سقط

�ش.ب : 203 ر.ب : 115 
هاتـف رقــم : 99315550

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

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�سفــي

في�سل بن �سليم بن قا�سم �لزو�وي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة روح �الحتاد �ل�ساملة �ش.م.م
اأنـه يقــوم بت�سفيــة �سركـة روح االحتاد ال�ساملة  يعلـن في�سل بن �سليم بن قا�سم الزواوي 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1274573 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـيــة  فـــي  ال�سركـــة  وللم�سفي وحده حق متثيــل   ، املوؤرخ 2019/5/22م 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
  حمافظة م�سقط

هاتـف رقــم : 99444870
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�سفــي
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�إبر�هيم بن حمود بن خالد �لربو�ين
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لدرقاء للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م
يعلـن اإبراهيــم بــن حمــود بــن خالــد الربوانــي اأنـه يقــوم بت�سفيــة �سركـــة الدرقــاء للتجــارة 
واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1598562 ، وللم�سفي 
وحده حق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
مرتفعات �ملطار - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 645 ر.ب : 111
هاتـف رقــم : 99352224

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

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�سفــي

خالد بن �سعيد بن مبارك �لغماري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية لل�سركة �ملتكاملة للخدمات و�لت�سويق �ش.م.م
يعلـن خالد بن �سعيد بن مبارك الغماري اأنـه يقــوم بت�سفيــة ال�سركـة املتكاملة للخدمات 
والت�سويق �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1253597 ، وللم�سفي 
وحده حق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
 والية �لعامر�ت - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 111 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 98199531

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

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�سفــي

-95-



اجلريدة الر�سمية العدد )1298(

مكتب امل�ست�سار للتدقيق واال�ست�سارات املحا�سبية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإوروبيا 92 �ش.م.م
يعلن مكتب امل�ست�سار للتدقيق واال�ست�سارات املحا�سبية اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة اإوروبيا 92 
�ش.م.م , وامل�سجلــة لـــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـــم 1167957 , وفقا التفـــاق ال�سركـــاء 
املــــوؤرخ 2018/11/13م , وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
روي- احلي التجاري - بناية رقم : 610 - الدور االأول - �سقة رقم : 4

هاتـف رقــم : 24704889 فاك�ش رقم : 24780886 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

خالد بن �سيف بن غ�سني اأمبو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة اأبناء �سيف بن غ�سني اأمبو�سعيدي للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن خالد بن �سيف بن غ�سني اأمبو�سعيدي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركــة اأبناء �سيف بن غ�سني 
اأمبو�سعيدي للتجارة واملقاوالت - تو�سية , وامل�سجلـــة لــدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 
5110254 , عــن انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقـــا الأحكــــام 

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطائر العاملية �ش.م.م
يعلن املكتب الإقليمي - حما�سبـــون قانونيـــون - ب�سفـته امل�سفــــي ل�سركــة الطائر العاملية 
اأعمــــال  �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1122553 ، عــن انتهـــــاء 
الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأونور العاملية �ش.م.م

يعلن املكتب الإقليمي - حما�سبـــون قانونيـــون - ب�سفـته امل�سفــــي ل�سركــة اأونــــور العامليـــة 
اأعمــــال  �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1195418 ، عــن انتهـــــاء 
الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات القت�سادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبيد جروب لالإن�ساءات والتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات القت�سادية ب�سفـته امل�سفــــي ل�سركــة 
عبيد جروب للإن�ساءات والتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 
1109057 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــام 

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

مكتب حمدان الدرعي - حمامون وم�ست�سارون فـي القانون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة الطيف الرائد لالت�سالت ال�سرق الأو�سط )�سركة منطقة حرة( �ش.م.م

يعلن مكتب حمدان الدرعي - حمامون وم�ست�سارون فـي القانون - ب�سفـته امل�سفــــي ل�سركــة 
الطيف الرائد للت�سالت ال�سرق الأو�سط )�سركة منطقة حرة( �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـدى 
اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1237451 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان 

القانونـــي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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فهد بن حم�شن بن حممد البطا�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التبيان الع�شرية للتجارة �ش.م.م
يعلن فهد بــن حم�ســـن بن حممـــد البطا�ســي ب�سفـته امل�سفــــي ل�سركــة التبيان الع�سرية 
للتجـــارة �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1186253 ، عــن انتهـــــاء 
اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

�شعيد بن �شامل بن عبداللـه الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو �شام احلديثة للتجارة - تو�شية
يعلن �سعيد بن �سامل بن عبداللــــه الوهيبــي ب�سفـته امل�سفــــي ل�سركــة اأبــــو �ســـام احلديثـــة 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1156468 ، عــن انتهـــــاء 
اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

حمفوظ بن علي الهادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأحجار اخلليج للتجارة �ش.م.م
يعلن حمفــوظ بن علــي الهادي ب�سفـته امل�سفــــي ل�سركــة اأحجار اخلليج للتجارة �ش.م.م ، 
وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1049981 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة 
وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�شفــي

علي بن �شليمان ال�شبلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البهجة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن علي بن �سليمان ال�سبلي ب�سفـته امل�سفــــي ل�سركــة البهجة للتجارة واملقاولت �ش.م.م ، 
وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 3067750 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة 
وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�شفــي
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�شعيد بن عبداللـه ال�شقري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تقنية ال�شيارات - ت�شامنية
يعلن �سعيد بن عبداللـه ال�سقري ب�سفـته امل�سفــــي ل�سركــة تقنية ال�سيارات - ت�سامنية ، 
وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 2112159 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة 
وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

امل�شفــيرقم 74/4 .
�شليمان بن حميد بن �شليمان املجيني

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة امللتقى للطباعة واخلط والر�شم �ش.م.م

يعلن �سليمان بن حميد بــن �سليمــان املجينــي ب�سفـته امل�سفــــي ل�سركــة امللتقـــى للطباعـــة 
واخلط والر�سم �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1721356 ، عــن 
انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــام املــادة )27( مــن 

امل�شفــيقانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�شعيد بن �شامل بن حماد العمري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بندر مرباط للتجارة �ش.م.م 

يعلــن �شعيد بن �شامل بن حماد العمري ب�شفـته امل�شفــي ل�شركــة بنـــدر مربـــاط للتجـــارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 2081318 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال 
الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

امل�شفــيالتجارية رقم 74/4 .
حممد بن �شعيد بن اأزاد تبوك

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبراج ال�شهباء احلديثة للتجارة �ش.م.م

احلديثة  ال�سهباء  اأبراج  ل�سركــة  امل�سفــي  ب�سفـته  تبوك  اأزاد  بن  �سعيد  بن  حممد  يعلــن 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1289010 ، عــن انتهـــــاء 
اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــام املــادة )27( مــن قانــون 

امل�شفــيال�سركات التجارية رقم 74/4 .
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عمار بن عبداللـه النجار 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احل�شاد املتحدة للتجارة - ت�شامنية 
يعلــن عمار بن عبداللـه النجار ب�سفـته امل�سفــي ل�سركــة احل�ساد املتحدة للتجارة - ت�سامنية ، 
وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1086609 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة 
وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

امل�شفــيرقم 74/4 .
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احل�شاد للحديد واخلردة �ش.م.م
واخلـــردة  للحديــــد  ل�سركــــــة احل�ساد  امل�سفــي  ب�سفـته  النجـــار  عبداللــــه  بن  عمـــار  يعلــن 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1115844 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال 
الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

امل�شفــيالتجارية رقم 74/4 .
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الدار للت�شميم الداخلي والديكور �ش.م.م
يعلــن عمار بن عبداللـه النجار ب�سفـته امل�سفــي ل�سركــة الدار للت�سميم الداخلي والديكور 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1062526 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال 
الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

امل�شفــيالتجارية رقم 74/4 .
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احللول االأولية لتقنية املعلومات - ت�شامنية   
يعلن عمار بن عبداللـه النجار ب�سفـته امل�سفــي ل�سركــة احللول الأولية لتقنية املعلومات - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 2198959 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال 
الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

امل�شفــيالتجارية رقم 74/4 .
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�شامل بن اأحمد بن علي العمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الغربية الوطنية للتجارة �ش.م.م
يعلــن �سامل بن اأحمد بن علي العمري ب�سفـته امل�سفــي ل�سركــة الغربية الوطنية للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 2193590 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال 
الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

امل�شفــيالتجارية رقم 74/4 .
علي بن �شليمان بن علي الق�شيمي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع �شطوع الداخلية - ت�شامنية

يعلن علي بن �سليمان بن علي الق�سيمي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة م�ساريع �سطوع الداخلية - 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1140062 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال 
الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

امل�شفــيالتجارية رقم 74/4 .
�شالم بن عمران بن مرا�ش العامري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شالم بن عمران العامري و�شريكه - ت�شامنية

يعلــن �سالم بن عمـــران بـــن مـــرا�ش العامري ب�سفـته امل�سفــي ل�سركــة �ســــالم بــــن عمــــران 
العامري و�سريكه - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1364405 ، 
عــن انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــام املــادة )27( 

امل�شفــيمــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
خلفان بن مبارك بن فرحان املحروقي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة خلفان بن مبارك بن فرحان املحروقي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية
يعلــن خلفان بن مبارك بن فرحان املحروقي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركــة خلفان بن مبارك بن 
فرحان املحروقي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري 
بالرقـــم 5056047 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقـــا 

امل�شفــيلأحكــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
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اأحمد بن �سعيد بن علي البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سا�س هيماء للتجارة - ت�سامنية
اأ�سا�س هيماء للتجارة -  يعلــن اأحمد بن �سعيد بن علي البو�سعيدي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركــة 
ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1137797 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال 
الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

مع�سد بن نا�سر بن �سيف ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج عوتب للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
للتجارة  عوتب  اأبراج  ل�سركــة  امل�سفــي  ب�سفـته  ال�سبلي  �سيف  بن  نا�سر  بن  مع�سد  يعلــن 
واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1005923 ، عــن 
انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

عدنان بن علي بن عبداللـه البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار ال�سبارة للتجارة - ت�سامنية
يعلــن عدنان بن علي بن عبداللـه البلو�سي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركــة اإعمار ال�سبارة للتجارة -
ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1161467 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال 
الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�سلطان بن خليفة بن حمد الغيثي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سذى الفلج للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
للتجارة  الفلج  �سذى  ل�سركــة  امل�سفــي  ب�سفـته  الغيثي  حمد  بن  خليفة  بن  �سلطان  يعلــن 
عــن   ، بالرقـــم 1056161  الـتجـاري  ال�سجل  اأمانـة  لـدى  وامل�سجلـــة   ، ت�سامنية   - واملقاولت 
انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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هالل بن �سلطان بن حمود ال�سيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بحر املدينة للتجارة واملقاوالت - تو�سية
يعلــن هالل بن �سلطان بن حمود ال�سيدي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركــة بحر املدينة للتجارة 
عــن   ،  1015331 بالرقـــم  الـتجـاري  ال�سجل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـــة   ، تو�سية   - واملقاولت 
انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

داود بن م�سبح بن بخيت ال�سبلي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة �سحار الف�سية للتجارة - ت�سامنية
يعلــن داود بن م�سبح بن بخيت ال�سبلي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركــة جوهرة �سحار الف�سية 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1193494 ، عــن انتهاء 
اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

عبداللـه بن اأحمد بن عبداللـه الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة قا�سم بن اأحمد بن علي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن عبداللـه بن اأحمد بن عبداللـه الفار�سي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركــة قا�سم بن اأحمد بن علي 
و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 3237125 ، 
عــن انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

ليلى بنت را�سد بن �سامل الرو�سدية
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهور اخل�سدة للتجارة - ت�سامنية
تعلن ليلى بنت را�سد بن �سامل الرو�سدية ب�سفـتها امل�سفــية ل�سركــة زهور اخل�سدة للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 3249999 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال 
الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــية
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اأحمد بن عبداللـه بن حمود الهادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة احلم�ضي للتجارة - ت�ضامنية
 - للتجارة  ل�سركة احلم�سي  امل�سفــي  ب�سفـته  الهــادي  بــن حمــود  عبداللـــه  بــن  اأحــمد  يعلن 
ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1488759 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال 
الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�ضفــي

�ضعيد بن عبداللـه بن �ضعيد البلو�ضي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأبراج جربوه للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن عبداللـه بن �سعيد البلو�سي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركــة اأبراج جربوه للتجارة 
واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1491881 ، عــن 
انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�ضفــي

نا�ضر بن �ضعيد بن �ضامل الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الفار�ش خلدمات ال�ضحن �ش.م.م
يعلن نا�سر بن �سعيد بن �سامل الوهيبي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركــة الفار�س خلدمات ال�سحن 
�س.م.م ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1018562 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال 
الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�ضفــي

�ضامل بن يا�ضر بن �ضامل الرواحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الزاهب العاملية للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية
يعلن �سامل بن يا�سر بن �سامل الرواحي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركــة الزاهب العاملية للتجارة 
واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1115234 ، عــن 
انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�ضفــي

-104-


	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page



