
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1330(                                                                        ال�سنـــة التا�سعـــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات
مـــــرا�ســـيــــــــم �ســلــطانيــــــــة

بتعديل امللحق رقم )3( املرفق بقانون علم الدولة  مر�ســـوم �سـلطانـــي رقــــــــم 2020/2 
و�سعارها ون�سيدها الوطني .

اأوامــر �ســاميــة مبنــح اأو�سمـــة
                            ديوان البالط ال�سلطاين
                           املرا�ســــــــم ال�سلطانيــــــة

اأمــــــر مبنــــــح و�ســــــــام .
قــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــــة 

                             ديـوان البـالط ال�سلطانـي
كتاب  بيع  ثمن  بتحديد   2020/2/16 فــي  �ســادر  قــــــــــــــرار ديوانـــي رقـــــــــــــــــم 2020/4 

"منتزه ح�سن �سلوت الأثري" لعام 2019م .
                              وزارة الرتبيـــة والتعلــيـم 

�ســـادر فـــي 2020/2/20 بتعديـــــل لئحـــــة تنظيــــم  قــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــم 2020/48 
الطابــور املدر�ســي . 

رقم 
ال�سفحة

 الأحــد 29 جمــادى الثانيـة 1441هـ                                         املـوافـــــق 23 فربايــــــر 2020م
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                                     وزارة التنميـــة االجتماعيـــة 

�ســـادر فـــي 2020/2/6 بحـــل جمعيـــة املقاولـــني . قــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــم 2020/12 

العمانيــــة  فــــي 2020/2/6 بحل اجلمعيـــة  �ســــادر  قــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــــم 2020/13 

ل�سالمــة الطـــرق .

                                                             هيئة املنطقة االقت�سادية اخلا�سة بالدقم 

�ســــادر فــــــي 2020/2/10 بتعديل بع�ض اأحكام لئحة  قــــــــــــــــــــــــــــرار  رقــــــــــــــــــــــــــــم 2020/22 

تنظيم التخطيط العمراين وتراخي�ض البناء فـي 

املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم  .

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميــــــــــة

                         وزارة القـــوى العاملـــة

اإعـــــالن ب�ســاأن طلــب ت�سجيــل نقابــة عماليــة .

                                 وزارة التجـــارة وال�سناعـــة 

الإعــالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة .

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ض بالنتفاع .

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

                        جملـــــ�س املناق�ســــــات

اإعالن عن طرح املناق�سة رقم 2020/2 .

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رواد العا�سمة احلديثة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع البحر الأحمر الوطنية �ض.م.م .



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول اخلوي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مل�سة خيال للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ملوؤ�س�سة عرين �ض.�ض.و .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ملوؤ�س�سة عرين ملا وراء البحار �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن علي بن خلفان الكندي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم املحلة للتجارة واملقاولت �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدلتا لبيع احلديد واخلردة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات احل�سيب للتجارة واملقاولت �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجواء ق�سرى للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد �سليمان العجمي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ينابيع الفاو �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سطورة املدينة املتميزة للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سجايا البداية املميزة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سم�ض املحيـــط الأزرق �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سالم للخدمات الزراعية �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفية ل�سركة عبداللـه بن علي بن حممد العجمي وابنه 

للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رايدرليفت بكنال ليمتد �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سم�ض ال�سحى املتحدة �ض.م.م .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإ�سراقة �سلوت للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األباب اخلليج للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلزيرة للخدمات البحرية �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سرية خلدمات النقل �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحالت املثالية - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كنوز قلهات للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكوكب لالأثاث �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع دانة منح املتحدة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حراير نزوى للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املنزل املبارك �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سروق بو�سر املتاألقة للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفية ل�سركة روا�سي �ساطئ م�سرية للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفية ل�سركة كنز الوادي للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفية ل�سركة رواق اخلليج احلديثة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفية ل�سركة خط امل�ساء احلديثة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفية ل�سركة بخيت بن �سعيد �سهيل الربعمي واأولده 

للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفية ل�سركة حممد بن مبارك �سهيل عكعاك و�سريكه 

للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفية ل�سركة مطبعة العا�سمة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفية ل�سركــة الباطنــة املتحالفــة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفية ل�سركــة روا�ســي اللوج�ستيــة �ض.م.م .
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1330(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/2

بتعديــــــل الملحـــــق رقـــم )3( 

المرفق بقانون علم الدولة و�سعارها ون�سيدها الوطني

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 101/ 96 ، 
وعلى قانون علم الدولة و�سعارها ون�سيدها الوطني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/53 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

ي�ستبدل بالبند "  اأول " من امللحق رقم )3( املرفق بقانون علم الدولة و�سعارها ون�سيدها 
الوطني امل�سار اإليه ، البند املرفق بهذا املر�سوم .

املــادة الثانيــــة 

يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم ، اأو يتعار�ض مع اأحكامه .

املــادة الثالثــــة 

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

�سـدر فـي : 26 من جمادى الثانية �سنــة 1441هـ
املـوافــــق : 20 من فبرايــــــــــــــــــر �سنــة 2020م

هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

-7-



اجلريدة الر�سمية العدد )1330(

امللحــق رقــم ) 3 (

الن�سيــد الوطنـــي

اأول : الن�سيــد

يــــــــا ربَّنــــــــــــا احفــــــــــــظ لنــــــــــــــــا

جاللــــــــــــــــــــــــــــــــة ال�سلطــــــــــــــــــــان

وال�سعـــــــــــَب فـــــــــي الأوطــــــــــــــان

بالعــــــــــــــــــــــــــــــــّز والأمــــــــــــــــــــــــــــــــان

وليـــــــــــــــــــــــــــــــــدْم موؤيــــــــــــــــــــــــــــــــدا

عاهــــــــــــــــــــــــــــــــال ممجــــــــــــــــــــــــــــــــدا 

بالنفــــــــــــــــــــــــو�ِض يفتــــــــــــــــــــــــــــدى

يا عمان نحُن من عهِد النبي

اأوفـيــــــــاء من كــــــــراِم العــــــــرب

فارتقــــــــــــــــي هــــــــام ال�سمــــــــــــــــاء

واملئــــــــي الكــــــــوَن ال�سيــــــــــــــــاء

وا�سعــــــدي وانعمــــي بالرخـــــاء

-8-



اأوامـــــــــــــــر �ساميــــــــــــة

مبنــــــــــــح اأو�سمـــــــــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1330(

ديــوان البــالط ال�سلطانـــي
املرا�ســـم ال�سلطانيـــة

اأمـــر منــــح و�ســـام

تف�سل ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظـم - حفظـه اللـه ورعــاه - 

مبنح و�سام الإ�سادة ال�سلطانية لكل من :

اأول : الدرجـــــة الأولـــــى )الأطبــــــاء( :
1 - العميـــــــــد طبيب �سيـــــــــف بن زاهـــــــــــــر ال�ســـــــــاملـــــــــــــــــــــي

2 - الربوفي�سور من�سور بن �سيـف بن خميـ�س املنـــــــــذري

3 - العقيد طبيب مو�سى بن من�سور بن علي اأولد ثاين

4 - العقيد طبيب �سالــــح بن �سعـــــود بن حمــــد العبــــــري

5 - العقيد طبيب اإبراهيم بن خمي�س بن علــي العلـــــــوي

ثانيـا : الدرجـــــة الثانيــــــة )املمر�سون( :
1 - �سعـــــــــود بن حميـــــــد بن عبــــــداللــه الالهــــــــوري

2 - خــالــــــــــــد بن نا�ســــــــــر بن �سيــــــــــــف احلب�ســــــــــــــــي

3 - في�ســــــــل بن خميــــــــ�س بن حمــــــود اليحيــــــــــــائي

4 - قا�ســـــــــــم بن يعقـــــــــوب بن �سيـــــــــــــف القا�سمـــــــــــي

وذلك لنيلهم �سرف م�سوؤولية املتابعة ال�سحية والعالج للمغفور له - باإذن اللــه - ح�سرة 
�ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد " طيب اللــه ثراه " .

وقـــد �سدر اأمر املنــح بتاريــخ 26 مـن جمادى الأولى 1441هـ ، املوافـــق 22 مـن ينــــاير 2020م .
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1330(

ديـوان البـالط ال�سلطانـي

قــــرار ديوانــي

رقــــم 2020/4

بتحديد ثمن بيع كتاب "منتزه ح�سن �سلوت الأثري" لعام 2019م

ا�ستنادا اإلى القانون اخلـا�ص بالنظـام املالـي لديـوان البــالط ال�سلطاين ال�ســادر باملر�سوم 

ال�سلطاين رقم 91/128 ،

واإلى القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين  رقم 98/47 ،

واإلى موافقة وزارة املالية بتاريخ 2020/1/5م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

يحدد ثمن بيع كتاب "منتزه ح�سن �سلوت االأثري" لعام 2019م مببلغ وقدره )2( رياالن 

عمانيان للن�سخة الواحدة .

املــادة الثانيــــة

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

�ســدر فـي : 22 من جمادى الثانية 1441هـ

املـوافـــــق : 16 من فربايــــــــــــــــــــر 2020م

خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي

وزيـــــــــــــر ديــــــــوان البـــــــــالط ال�سلطانـــــــــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1330(

وزارة الرتبيـــة والتعلــيـم 

قـــرار وزاري

 رقـــم 2020/48 

بتعديــل الئحــة تنظيــم الطابــور املدر�ســي

ا�ستنادا اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/37 بتحديد اخت�سا�سات وزارة الرتبية والتعليم 
واعتماد هيكلها التنظيمي ، 

واإلى الئحة تنظيم الطابور املدر�سي ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2018/20 ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى 

ي�ستبدل بن�ص البند )3( من املادة )8( من الئحة تنظيم الطابور املدر�سي امل�سار اإليها البند االآتي :
3 - الهتـــــاف مـــــن قبــــل الطلبـــــة برتديـــــد العبارتــــني االآتيتـــــني )3( ثــــالث مــــــرات : 
" حتيـــا �سلطنــة عمــان حــرة " ، " يعيــ�ص جاللة ال�سلطان هيثم املعظم " بعد اأداء 

الن�سيد الوطني .
املــادة الثانيــــة 

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

املــادة الثالثــــة 

ين�سـر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سميـة ، ويعمـل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ســره .

�سدر فـي : 26 / 6  / 1441هـ
املوافــــق : 20  / 2  / 2020م

 د . مديحة بنت اأحمد ال�سيبانية
 وزيــــــــــــــرة الرتبيـــــــــــة والتعلــيـــــــــــــم
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اجلريدة الر�سمية العدد )1330(

وزارة التنميـــة االجتماعيـــة 

قـرار وزاري

رقــم 2020/12

ا�ستنادا اإلى قانون اجلمعيات الأهلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/14 ، 
واإلى القرار الوزاري رقم 2007/38 بقيد نظام جمعية املقاولني فـي �سجل اجلمعيات الأهلية ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تـقـــرر 
املــادة االأولـــــى

حتــل جمعيــة املقاولـــني املقيـــد نظامهـــا فـــي �سجــل اجلمعيـــات الأهليــــة بالقــرار الــــوزاري 
رقم 2007/38 ، وذلك لعجزها عن حتقيق الأغرا�ض التي اأ�سهرت لأجلها .

املــادة الثانيــــة 

، وعليهم  اأموالها وم�ستنداتها  الت�سرف فـي  ل يجوز للقائمــني علــى اجلمعيــة وموظفيها 
ت�سليم جميع ذلك للدائرة املخت�سة ، ويحظر عليهم موا�سلة ن�ساطها .

املــادة الثالثــــة 

تقـــوم الدائـــرة املخت�ســة باتخـــاذ كافـــة الإجــــراءات املتعلقــة بحـــل اجلمعيـــة ، وتعــد تقريـــرا 
فــي �ســاأن ذلك ، ويعــر�ض علينــا .

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

�صـدر فـي : 12 مـن جمادى الثانية 1441هـ
املوافـــــق :  6  مـن  فربايـــــــــــــــــــر 2020م

حممد بن �صعّيد بن �صيف الكلباين
وزيــــــــــــــــــر التنميـــــــــــــــــة الجتماعيـــــــــــــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1330(

قـرار وزاري

رقــم 2020/13

ا�ستنادا اإلى قانون اجلمعيات الأهلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/14 ، 
واإلى القرار الوزاري رقم 2010/31 بقيد نظام اجلمعية العمانية ل�سالمة الطرق فـي �سجل 

اجلمعيات الأهلية ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تـقـــرر 
املــادة الأولـــــى

حتــل اجلمعيـــة العمانيــــة ل�سالمــة الطـــرق املقيـــد نظامهـــا فـي �سجــــل اجلمعيـــات الأهليــــة 
بالقــرار الــــوزاري رقم 2010/31 ، وذلك لعجزها عن حتقيق الأغرا�ض التي اأ�سهرت لأجلها .

املــادة الثانيــــة 

ل يجوز للقائمــني علــى اجلمعيــة وموظفيها التــ�سرف فـي اأموالهــا وم�ستنداتهــا ، وعليهم 
ت�سليم جميع ذلك للدائرة املخت�سة ، ويحظر عليهم موا�سلة ن�ساطها .

املــادة الثالثــــة 

تقـــوم الدائـــرة املخت�ســة باتخـــاذ كافـــة الإجــــراءات املتعلقــة بحـــل اجلمعيـــة ، وتعــد تقريـــرا 
فــي �ســاأن ذلك ، ويعــر�ض علينــا .

املــادة الرابعــة 

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

�صـدر فـي : 12 مـن جمادى الثانية 1441هـ
املوافـــــق :  6  مـن  فربايـــــــــــــــــــر 2020م

حممد بن �صعّيد بن �صيف الكلباين
وزيــــــــــــــــــر التنميـــــــــــــــــة الجتماعيـــــــــــــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1330(

هيئـة املنطقـة االقت�صاديـة اخلا�صـة بالدقـم 
قـــــرار

 رقم 2020/22 
بتعديل بع�ض اأحكام الئحة تنظيم التخطيط العمراين

 وتراخي�ض البناء فـي املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم

ا�ستنادا اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/119 باإن�ساء هيئة املنطقة االقت�سادية اخلا�سة 
بالدقم واإ�سدار نظامها ،

واإلى نظام املنطقة االقت�سادية اخلا�سة بالدقم ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/79 ،
واإلى الئحة تنظيم التخطيط العمراين وتراخي�ص البناء فـي املنطقة االقت�سادية اخلا�سة 

بالدقم ال�سادرة بالقرار رقم 2015/322 ،
واإلى موافقة جمل�ص اإدارة هيئة املنطقة االقت�سادية اخلا�سة بالدقم ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر 
املــادة االأولـــــى 

ت�ساف اإلى الئحة تنظيم التخطيط العمراين وتراخي�ص البناء فـي املنطقة االقت�سادية 
اخلا�سة بالدقم امل�سار اإليها مادة جديدة برقم )14 مكررا( ، ن�سها االآتي :

املــادة )14 مكررا(

" ال يجوز اإقامة م�ساكن عمال فـي املنطقة اإال بعد احل�سول على موافقة من الهيئة بذلك ، 
وفق اال�سرتاطات واملوا�سفات التي ي�سدر بها قرار من الرئي�ص . 

ويجوز للهيئة فر�ص غرامة اإداريــة ال تزيـــد علـــى )5000( خم�ســـة اآالف ريـــال عمانــي 
فـي حالة اإقامة م�ساكن عمال بدون موافقة الهيئة ، اأو خمالفة اال�سرتاطات واملوا�سفات 

املحددة " .
املــادة الثانيــــة 

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

�صـدر فـي : 16 من جمادى الثانية 1441هـ
املـوافــــق : 10 من فربايــــــــــــــــــــر 2020م

يحيى بن �صعيد بن عبداللـه اجلابري
                                                                            رئيـــــــــــــ�ص جملــــــــــــــــ�ص االإدارة
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1330(

وزارة القـوى العاملـة

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

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 عـــمــال �سركـــة )�ساهني �سور للتجارة( تقدمـــوا اإلى املديريـــة العامــة للرعايـــــة العماليـــــة 

االعتــــرا�ض  فـــي  احلـــــق  مت�ســــرر  ولكـــــل   ، عماليــــة  نقابـــة  ت�سجيـــــل  بطلــــب  بالــــــوزارة 

اإلى جلنة بحـــث  علـــى هـــــذا الطلــــــب ، علـــى اأن يكـــــــون اعرتا�ســــه م�سببــــا واأن يتقــــدم به 

تاريخ  يومـــا من  خـــالل ثالثيـــن  وذلك   ، الغـــر�ض  لهـــذا  بالـــوزارة  امل�سكلــــة  االعرتا�ســـات 

ن�سر هذا االإعالن .
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(1330) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
á``YÉæ°üdGh IQÉ``éàdG IQGRh

¿Ó````````YEG
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IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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125844 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
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2019/2/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````````«cƒdG º`````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat20.indd   1 2/19/20   11:55 AM

-24-



(1330) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125845 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 . »ÑàµŸG •É°ûædG π«©ØJh ∫ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG

Ω.Ω.P πjQÉHCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````````«cƒdG º`````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

126060 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a

 IOQGƒdG ÒZ OGƒŸG √òg øe áYƒæ°üŸG äÉéàæŸGh áZƒHóŸG Oƒ∏÷G ó«∏≤Jh áZƒHóŸG Oƒ∏÷G
 , á``jôØ°ùdG Ö``FÉ≤◊Gh ≥jOÉæ°üdG , áZƒHóŸG hCG ΩÉÿG äÉ``fGƒ«◊G Oƒ∏``L , iô```NCG äÉ```Äa »`a

 . êhô°ùdGh äÉfGƒ«◊G º≤WCGh •É«°ùdG , »°ü©dGh »°SÉª°ûdGh äÓ¶ŸG

 Ω.Ω.P πjQÉHCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````````«cƒdG º`````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat20.indd   2 2/18/20   10:40 AM
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(1330) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126061 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
. ¢SCGôdG á«£ZCGh Ωó≤dG ¢SÉÑdh ¢ùHÓŸG

 
Ω.Ω.P πjQÉHCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/2/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````````«cƒdG º`````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

126225 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
 . ¢SCGôdG á«£ZCGh Ωó≤dG ¢SÉÑdh ¢ùHÓŸG

Ω.Ω.P πjQÉHCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````````«cƒdG º`````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat20.indd   3 2/18/20   10:40 AM

-26-



(1330) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126226 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a
 IOQGƒdG ÒZ OGƒŸG √òg øe áYƒæ°üŸG äÉéàæŸGh áZƒHóŸG Oƒ∏÷G ó«∏≤Jh áZƒHóŸG Oƒ∏÷G
 , ájôØ°ùdG ÖFÉ≤◊Gh ≥jOÉæ°üdG , áZƒHóŸG hCG ΩÉÿG äÉ```fGƒ«◊G Oƒ```∏L , iô````NCG äÉÄa »`a

 . êhô°ùdGh äÉfGƒ«◊G º≤WCGh •É«°ùdG , »°ü©dGh »°SÉª°ûdGh äÓ¶ŸG

Ω.Ω.P πjQÉHCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````````«cƒdG º`````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

126406 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 äÉeóN , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH ójhõàdG äÉeóN , ¥OÉæØdG äÉeóN , á«MÉ«°ùdG ∞jÉ°üŸG IQGOEG
 OGô```aCÓd á```«dƒëµdG ô``«Z äÉHhô°ûŸGh áª©WC’ÉH ójhõàdG äÉeóN , áàbDƒŸG áeÉbE’G øcÉeCG
 á```eóN , áØ```«`ØÿG äÉÑLƒdG Ëó≤J ºYÉ£e , ºYÉ£ŸG , »gÉ≤ŸG , äÉjÎaÉµdG , äÉcô°ûdG hCG
 »àdG iôNCG äÉ°ù°SDƒe …CG hCG äƒ«ÑdG hCG ¥OÉæØdG »`a ΩÉ©£dG äÉÑLh Ò`aƒJh áeÉbE’G Ò`aƒJ
 ôØ°ùdG ä’Éch ΩGóîà°SÉH É°Uƒ°üNh øjôaÉ°ùª∏d áeÉbE’G õéM äÉeóN , áàbDƒe áeÉbEG Ωó≤J

. 43 áÄØdÉH É¡©«ªLh
 

´.Ω.¢T ájQÉ≤©dG QÉªYEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 9440 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````````«cƒdG º`````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat20.indd   4 2/18/20   10:40 AM
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(1330) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126918 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a
 IOQGƒdG ÒZ OGƒŸG √òg øe áYƒæ°üŸG äÉéàæŸGh áZƒHóŸG Oƒ∏÷G ó«∏≤Jh áZƒHóŸG Oƒ∏÷G
 , ájôØ°ùdG ÖFÉ≤◊Gh ≥jOÉæ°üdG ,  áZƒHóŸG hCG  ΩÉÿG äÉfGƒ«◊G  Oƒ```∏L , iô````NCG  äÉÄa »`a

 . êhô°ùdGh äÉfGƒ«◊G º≤WCGh •É«°ùdG , »°ü©dGh »°SÉª°ûdGh äÓ¶ŸG

 Ω.Ω.P πjQÉHCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````````«cƒdG º`````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

126919 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
 . ¢SCGôdG á«£ZCGh Ωó≤dG ¢SÉÑdh ¢ùHÓŸG

 Ω.Ω.P πjQÉHCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````````«cƒdG º`````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat20.indd   5 2/18/20   10:40 AM
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(1330) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126920 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 . »ÑàµŸG •É°ûædG π«©ØJh ∫ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN

 Ω.Ω.P πjQÉHCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````````«cƒdG º`````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

127886 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

 äGhGô°†Nh  ¬cGƒa  ,  º```ë∏dG  äÉ```°UÓN  ,  ó```«°üdGh  øLGhódG  Ωƒ``◊h  ∑Éª°SC’Gh  Ωƒë∏dG
 ¢†«ÑdG , ôµ°ùdÉH áNƒÑ£e ¬cGƒah äÉ«Hôeh (»∏«L) ΩÓg , Iƒ¡£eh áØØ› áXƒØfi

 . πcCÓd á◊É°üdG ¿ƒgódGh äƒjõdG , Ö«∏◊G äÉéàæeh Ö«∏◊Gh

óàª«d (»H) õjÎ°SófG πeÒf ±G ∫G ¬«c : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

óæ¡dG , â«à°S ’Òc ô°ùjôJ , 680121 GOƒµdÉéæjQG , OhQ ¢SÉª°ùjO QOÉa : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````````«cƒdG º`````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat20.indd   6 2/18/20   10:40 AM
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(1330) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129360 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 7 áÄØdG »`a
 á«dBG  äÉfQÉb , ( ájÈdG äÉÑcôª∏d É¡æe ¿Éc Ée GóY ) øFÉµeh äÉcôfi , á«dBG  OóYh ä’BG
 QGój Ée GóY) á«YGQR äGó©e , ( ájÈdG äÉÑcôª∏d É¡æe ¿Éc Ée GóY ) ácô◊G π≤f ô°UÉæYh

 . ¢†«ÑdG ¢ù«≤ØJ Iõ¡LCG , (ó«dÉH

…O »J ∫G.»J »`a »H õjG Ô«°TÉe QÉLÉL : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 - OÉHCG óªMCG , …OƒjôeG , OhhQ ¿ÉeƒfÉg πjÉJhQÉLÉf , â«à°S ’Ghó«°SG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
óæ¡dG , â«à°S äGQÉLƒL 026 380

2019/6/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````````«cƒdG º`````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

129797 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a

 Oƒ∏L ,  iôNCG  äÉÄa  »`a  IOQGƒdGÒZ OGƒŸG  √òg øe áYƒæ°üŸG  äÉéàæŸGh  áZƒHóŸG  Oƒ∏÷G
 , »°ü©dG h »°SÉª°ûdGh äÓ¶ŸG , ájôØ°ùdG ÖFÉ≤◊Gh ≥jOÉæ°üdG , áZƒHóŸG hCG ΩÉÿG äÉfGƒ«◊G

. êhô°ùdGh äÉfGƒ«◊G º≤WCGh •É«°ùdG

 Ω.Ω.P πjQÉHCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````````«cƒdG º`````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat20.indd   7 2/18/20   10:40 AM
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(1330) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129798 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
. ¢SCGôdG á«£ZCGh Ωó≤dG ¢SÉÑdh ¢ùHÓŸG

 
 Ω.Ω.P πjQÉHCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/7/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````````«cƒdG º`````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

129799 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. »ÑàµŸG •É°ûædG π«©ØJh ∫ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEG , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG

Ω.Ω.P πjQÉHCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````````«cƒdG º`````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat20.indd   8 2/18/20   10:40 AM
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(1330) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130098 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 äÉeóN , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH ójhõàdG äÉeóN , ¥OÉæØdG äÉeóN , á«MÉ«°ùdG ∞jÉ°üŸG IQGOEG
 OGô```aCÓd  á«dƒëµdG  ÒZ  äÉHhô°ûŸGh  áª©WC’ÉH  ójhõàdG  äÉeóN  ,  áàbDƒŸG  áeÉbE’G  øcÉeCG
 áeóN , á```Ø«`ØÿG äÉÑLƒdG Ëó≤J ºYÉ£e , ºYÉ£ŸG , »gÉ≤ŸG , äÉjÎaÉµdG , äÉcô°ûdG hCG
 »àdG iô```NCG äÉ°ù°SDƒe …CG hCG äƒ«ÑdG hCG ¥OÉæØdG »`a ΩÉ©£dG äÉÑLh Ò`aƒJh áeÉbE’G Ò`aƒJ
 ôØ°ùdG ä’Éch ΩGóîà°SÉH É°Uƒ°üNh øjôaÉ°ùª∏d áeÉbE’G õéM äÉeóN , áàbDƒe áeÉbEG Ωó≤J

. 43 áÄØdÉH É¡©«ªLh
 

´.Ω.¢T ájQÉ≤©dG QÉªYEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 9440: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````````«cƒdG º`````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

130099 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ä’Éch , áFõéàdÉH ™«ÑdG òaÉæeh ájQÉéàdG äÓëŸG , ¥ƒ°ùàdG , ™«ÑdG òaÉæe , ¥ƒ°ùàdG õcGôe
 äÉeƒ∏©ŸG ä’Éch , π«ãªàdG ÊÉæa ∫ÉªYCG IQGOEG , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG
 ,  ô°TÉÑŸG  ójÈdÉH  ¿ÓYE’G  ,  ™∏°ùdG  ¢VôY ,  á«YÉæ°üdG  hCG  ájQÉéàdG  ∫ÉªYC’G  IQGOEG  ,  ájQÉéàdG
 ∫ÉªYC’G  IQGOEG  »`a  IóYÉ°ùŸG  ,  á«FÉYO  hCG  ájQÉŒ  äÉjÉ¨d  ¢VQÉ©ŸG  º«¶æJ  ,  äÉæ«©dG  ™jRƒJ
 hCG ¿ÓYE’Gh ájÉYódG êPÉ‰ OGóYEG äÉeóN , á«≤jƒ°ùJ äÉ°SGQO , ¥ƒ°ùàdG çƒëH , ájQÉéàdG
 äÉjÎ°ûŸG äÉeóN , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe , »LQÉÿG ¿ÓYE’Gh ájÉYódG , äÉ©«ÑŸG èjhôJ

. 35 áÄØdÉH IOQGƒdG äÉeóÿG áaÉch

 ´.Ω.¢T ájQÉ≤©dG QÉªYEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 9440: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe  : π``````````````«cƒdG º`````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat20.indd   9 2/18/20   10:40 AM
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(1330) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130100 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
 äÉeóÿG πc , ∑ÓeC’G QÉªãà°SG äÉeóN , ¢Vhô≤dG Ö«JôJ , áæeDƒŸG IQÉYE’G , øgôdG πjƒ“
 hCG  äÓjƒ–  …CGh  πé°ùŸG  ∂dÉŸG  á«µ∏e  äGôjƒ£àH  ≥∏©àj  Éª«`a  áeó≤e  √ÓYCG  IQƒ```còŸG
 , ∑ÓeC’G øgQh ÒLCÉJh ≥jƒ°ùJ IQGOEG , øcÉ°ùŸG ÒLCÉJ , É¡©e πeÉ©àdG hCG ¬H á°UÉN èjhôJ
 äÉeóN , äGQÉ≤©dG ≥jƒ°ùJ , ájQÉ≤©dG ÖJÉµŸG äÉeóN , äGQÉ≤©dG º««≤J , ájQÉ≤©dG äÉeóÿG

. √ÓYCG IQƒcòŸG äÉeóÿG áaÉµH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸGh IQÉ°ûà°S’Gh í°üædG AGó°SEG

 ´.Ω.¢T ájQÉ≤©dG QÉªYEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 9440: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````````«cƒdG º`````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

130217 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 áYƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸGh ≥«bódG , RQC’G  , á«YÉæ£°U’G Iƒ¡≤dGh hÉcÉµdGh …É°ûdGh Iƒ¡≤dG
 . ôµ°ùdG , ÜƒÑ◊G øe

¢S.Ω.O.Ω ∫Éfƒ«°TÉfÎfEG ∫’O : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 12075 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

  Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````````«cƒdG º`````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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�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 : 89262
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2016/8/29م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1130 فـي 2016/1/3م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : فـي براند جالريي �ص.ذ.م.م
��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : اأ�سود الغبرياء لالأعمال �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 69 ر.ب : 119 بو�سر

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2020/2/6م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/2/18م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 26076
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2004/11/30م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 773 فـي 2004/8/15م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : كو�ستا ليمتد
��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة الغامن العاملية لالأغذية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 2991 ر.ب : 112 بو�سر

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/10/3م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/2/18م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 26077

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2014/1/12م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 774 فـي 2004/9/1م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : كو�ستا ليمتد

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة الغامن العاملية لالأغذية �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 2991 ر.ب : 112 بو�سر

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/10/3م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/2/18م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 121885

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2019/4/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1265 فـي 2018/10/21م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : كو�ستا ليمتد

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة الغامن العاملية لالأغذية �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 2991 ر.ب : 112 بو�سر

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/10/3م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/2/18م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 121886

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2019/4/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1265 فـي 2018/10/21م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : كو�ستا ليمتد

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة الغامن العاملية لالأغذية �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 2991 ر.ب : 112 بو�سر

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/10/3م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/2/18م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 121992

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2019/2/13م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1270 فـي 2018/12/2م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : كو�ستا ليمتد

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة الغامن العاملية لالأغذية �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 2991 ر.ب : 112 بو�سر

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/10/3م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/2/18م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 121993

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2019/2/13م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1270 فـي 2018/12/2م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : كو�ستا ليمتد

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة الغامن العاملية لالأغذية �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 2991 ر.ب : 112 بو�سر

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/10/3م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/2/18م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 49427

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/5/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 874 فـي 2008/1/11م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : كو�ستا ليمتد

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة الغامن العاملية لالأغذية �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 2991 ر.ب : 112 بو�سر

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/10/3م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/2/18م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 49428

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/5/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 874 فـي 2008/1/11م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : كو�ستا ليمتد

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة الغامن العاملية لالأغذية �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 2991 ر.ب : 112 بو�سر

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/10/3م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/2/18م
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت 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 : 100987
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/8/27م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1235 فـي 2018/3/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : املدينة العاملية الربونزية   
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : منط احلياة احلديثة �س.م.م
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 534 ر.ب : 118 , �سلطنة عمان
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/5م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/2/13م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 5906
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2000/6/27م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 667 فـي 2000/3/20م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : هيلني كيورتي�س , انك
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : هيلني كيورتي�س , انك 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ديالوير 501 �سيلفر �سايد رود , ويلمنغتون , ديالوير , الوليات 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 1998/7/21م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/2/13م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 5906
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2000/6/27م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 667 فـي 2000/3/20م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : هيلني كيورتي�س , انك
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : كونوبكو , انك 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 33 بينيديكت بلي�س , جرينويت�س , كونتيكت 06830 , الوليات 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2005/5/3م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/2/13م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 5906
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2000/6/27م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 667 فـي 2000/3/20م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : كونوبكو , انك
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : لورناميد براند�س , اإنك 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ذا كوربوري�سن ترا�ست كومباين , �سي تـــي كوربوري�ســـن �سي�ستــم , 
ذا كوربوري�سن ترا�ست �سنرت , 1209 اأوراجن �سرتيت , ويلمينجتون , 

نيوكا�سل كاونتي , دي اإي , الوليات املتحدة الأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/12/13م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/2/13م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 100098

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2017/2/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1164 فـي 2016/10/2م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : �سكوت تيكنولوجيز  اإنك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ديتكون ، اإنك 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 4055 تكنولوجي فوري�ست بولفارد ، �سويت 100 ، ذا ودالند�س ، 

تك�سا�س 77381 ، الواليات املتحدة االأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : الواليات املتحدة االأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2019/3/20م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/2/16م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 3695

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 1996/1/9م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 560 فـي 1996/10/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : دبليو . وودوارد - ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأربى اإن اإل براندز بى . فى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : هولندية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : �سرييو�سدريف 14، 2132 دبليو تى هوفدورب ، هولندا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : هولندا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2020/1/22م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/2/13م
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جملـــــ�س املناق�صــــــات
يعلن جمل�س املناق�سات عن طرح املناق�سة املذكورة اأدناه :

موعد 
تقدمي 

العطاءات

اآخر موعد 
لتوزيــع 

امل�صتندات

قيمــة 
امل�صتنـــد

ال�صركات
 التي يحـق

لها اال�صـرتاك
ا�صــم املناقـ�صة رقم 

املناق�صـة

2020/3/30 2020/3/5

)=/150 ر.ع(
مائة 

وخم�سون 
ريــاال عمانيـا

ال�سركات املتخ�س�سة 
فـي توريد امل�ستلزمات 

الطبية وامل�سجلة 
لدى جمل�س املناق�سات

توريد لوازم 
امل�ست�سفيات اجلراحية 

اال�ستهالكية
 لوزارة ال�سحـــة

2020/2

�إ�سنــــــاد  عـــــــن طريــــــق خدمـــــة  و�ملو��سفــــــــات  �ل�ســـروط  م�ستنـــــــد�ت  علـــــى  ميكــــن �حل�ســــول 
علــــــى �ملوقــــع �لإلكرتونـــي )https://etendering.tenderboard.gov.om( , حتـــى �لتاريـــخ 
�ملذكــــور باجلــــدول �أعـــاله ، على �أن يكـــون دفــع قيمــة �مل�ستنــد عرب بو�بــة �لدفع �لإلكرتوين 

باملوقع .
على جميــع �ل�سركــات �أن ترفـــق مع عطاء�تهــا تاأمينـــا موؤقتــا فـــي �ســورة �سمـــان م�سرفـــي 
اأو �سيــك م�ســـدق عليـــه من اأحد البنوك العاملة فـي ال�سلطنــة ال يقل عــن )1%( مــن قيمة 
�لعطاء معنونا با�ســـم معالــي رئيــــ�س جملـــ�س �ملناق�ســـات و�ســـاري �ملفعـــول ملـــدة )90( يومـــا 
من تاريـــــخ تقديـــــم �لعطاء�ت ، وكل عطاء ل ي�ستوفـي �لتاأمني �ملوؤقت �ملطلوب لن ينظر 
فيـه ، على �أن يتـــم و�سع �أ�سل �ل�سمان �مل�سرفـي فـي �سندوق �ملناق�ســات مببنــى �ملجلــ�س 

باخلوير قبل �ملوعد �ملحدد لتقدمي �لعطاء�ت .
يجب تقديــم �لعطاء�ت عن طريق خدمة �إ�سناد على �ملوقع �لإلكرتوين �ملذكور �أعاله قبل 
ال�ساعة �لعا�سرة من �سباح �ليوم �ملحدد لتقديــم �لعطـــاء�ت ، ولن يعتد بالعطاء�ت �ملقدمة 

بعد هذ� �مليعاد �أيا كانت �أ�سباب �لتاأخري . 
�أو �ملوؤ�س�ســات �لتي ي�ستمــل عطاوؤها علــى �أكرب  �ستعطى �لأف�سليــة فـي �لإ�سنــاد لل�سركـــات 

ن�سبــة تعمني ون�سبة �سر�ء ممكنة من �ملنتجات �لوطنية . 
جمل�س �ملناق�سات غري مقيد بقبول �أقل �أو �أي عطاء �آخر 

االأمني العام ملجل�س املناق�صات
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مكتب امليزانية للتدقيق واال�شت�شارات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رواد العا�شمة احلديثة �ش.م.م
يعلن مكتب امليزانية للتدقيق واال�ست�سارات اأنه يقوم بت�سفـية �سركــة رواد العا�سمة احلديثة 
�ش.م.م , وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــــة ال�سجــــل الـتجاري بالرقـم 1322633 , وفقـــا التفاق ال�سركــاء 
املــوؤرخ 2020/2/9م , وللم�سفـــــي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــــر , 
على  ال�سركـــة  باأعمــال  تتعلــق  التــي  االأمــور  كافــــة  فـي  امل�سفـــي  مراجعــة  اجلميــع  وعلـــى 

العنوان االآتـي :
حي روي التجاري - بناية اأحمد ح�شن حممد و�شعادة بنت ح�شن اللواتي

الطابق الرابع - �شقة رقم : 52
�ش.ب : 754 ر.ب : 320

هاتف رقم : 24780044 فاك�ش رقم : 24786727
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

مكتب املرهوبي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع البحر االأحمر الوطنية �ش.م.م
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية اأنه يقوم بت�سفـية �سركــة 
الـتجـــاري  ال�سجــــل  اأمانـــــة  لـــدى  وامل�سجلــــة   , �ش.م.م  الوطنية  االأحمر  البحر  م�ساريع 
حـــق  وحده  وللم�سفـي   , 2020/2/2م  املوؤرخ  ال�سركـاء  التفاق  وفقـــا   ,  1083549 بالرقـــــم 
كافــــة  فـي  امل�سفـــي  , وعلـــى اجلميــع مراجعــة  الغـيـــر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركة  متثيل 

االأمــور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 145 ر.ب : 411
هاتف رقم : 99430988

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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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شهول اخلوي للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية اأنه يقوم بت�سفـية �سركــة 
�سهول اخلوي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية , وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــــة ال�سجــــل الـتجـــاري 
, وفقـــا التفاق ال�سركـاء املوؤرخ 2019/12/18م , وللم�سفـي وحده حـــق  بالرقـــــم 1122574 
كافــــة  فـي  امل�سفـــي  , وعلـــى اجلميــع مراجعــة  الغـيـــر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركة  متثيل 

االأمــور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 145 ر.ب : 411
هاتف رقم : 99430988

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

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مل�شة خيال للتجارة - تو�شية

بت�سفـية  يقوم  اأنه  االقت�سادية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  املرهوبي  مكتب  يعلن 
�سركــة مل�سة خيال للتجارة - تو�سية , وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقـــــم 
متثيل  حـــق  وحده  وللم�سفـي   , 2019/12/19م  املوؤرخ  ال�سركـاء  التفاق  وفقـــا   ,  1138534
اأمــام الغـيـــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـي كافــــة االأمــور  ال�سركة فـي الت�سفـيــة 

التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 145 ر.ب : 411

هاتف رقم : 94410445 
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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املكتب االإقليمي - حما�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ملوؤ�ش�شة عرين �ش.�ش.و
يعلن املكتب االإقليمي - حما�سبون قانونيون - اأنه يقوم بت�سفـية موؤ�س�سة عرين �ش.�ش.و , 
املوؤرخ  ال�سركـاء  , وفقـــا التفاق  الـتجاري بالرقم 1234722  ال�سجل  اأمانة  لـــدى  وامل�سجلــــة 
اأمــام الغـيـــر , وعلـــى  2020/2/10م , وللم�سفـي وحده حـــق متثيل ال�سركة فـي الت�سفـيــة 
اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي :
اخلوير - بناية �شماء حفيت

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع احلارثي
هاتف رقم : 24484107 فاك�ش رقم : 24484726

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

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ملوؤ�ش�شة عرين ملا وراء البحار �ش.م.م

اأنه يقوم بت�سفـية موؤ�س�سة عرين ملا وراء  يعلن املكتب االإقليمي - حما�سبون قانونيون - 
البحار �ش.م.م , وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1189376 , وفقـــا التفاق 
اأمــام  ال�سركـاء املوؤرخ 2020/2/10م , وللم�سفـي وحده حـــق متثيل ال�سركة فـي الت�سفـيــة 
الغـيـــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي :
اخلوير - بناية �شماء حفيت

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع احلارثي
هاتف رقم : 24484107 فاك�ش رقم : 24484726

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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مكتب االمتياز لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة حممد بن علي بن خلفان الكندي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية 

يعلن مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات اأنه يقوم بت�سفـية �سركــة حممد بن علي بن خلفان 
الكندي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــــة ال�سجــــل الـتجاري بالرقـم 
3131700 , وللم�سفـي وحده حـــق متثيل ال�سركة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر , وعلـــى اجلميــع 

مراجعــة امل�سفـــي فـي كافــــة االأمــور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي :
والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة 

�ش.ب : 236 ر.ب : 612
هاتف رقم : 93025280

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

مكتب �شامل اخل�شيبي لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جنم املحلة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن مكتب �سامل اخل�سيبي لتدقيق احل�سابات اأنه يقوم بت�سفـية �سركــة جنم املحلة للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م , وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقـــــم 1112211 , وفقـــا التفاق 
ال�سركـاء املوؤرخ 2020/1/1م , وللم�سفـي وحده حـــق متثيل ال�سركة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر , 
على  ال�سركـــة  باأعمــال  تتعلــق  التــي  االأمــور  كافــــة  فـي  امل�سفـــي  مراجعــة  اجلميــع  وعلـــى 

العنوان االآتـي : 
القرم - بناية مركز الرائد التجاري - الطابق االأول - مكتب رقم : 28

�ش.ب : 428 ر.ب : 131
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 �شعيد بن �شامل الهندا�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الدلتا لبيع احلديد واخلردة �ش.م.م 
يعلن حممد بن �سعيد بن �سامل الهندا�سي اأنــه يقــوم بت�سفـية �سركــة الدلتا لبيع احلديد واخلردة 
اأمانـــــة ال�سجــــل الـتجاري بالرقـم 1111609 , وفقـــا التفاق ال�سركـاء  �ش.م.م , وامل�سجلــــة لـــدى 
 , الغـيـــر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركة  , وللم�سفـي وحده حـــق متثيل  املوؤرخ 2018/1/20م 
على  ال�سركـــة  باأعمــال  تتعلــق  التــي  االأمــور  كافــــة  فـي  امل�سفـــي  مراجعــة  اجلميــع  وعلـــى 

العنوان االآتـي :
حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب : 1 ر.ب : 141
هاتف رقم : 99278015

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

ح�شن بن حمد بن �شعيد العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مرتفعات احل�شيب للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 
اأنــه يقــوم بت�سفـية �سركــة مرتفعات احل�سيب للتجارة  يعلن ح�سن بن حمد بن �سعيد العجمي 
واملقاوالت �ش.م.م , وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــــة ال�سجــــل الـتجاري بالرقـم 1007402 , وفقـــا التفاق 
اأمــام  ال�سركـاء املوؤرخ 2018/4/20م , وللم�سفـي وحده حـــق متثيل ال�سركة فـي الت�سفـيــة 
الغـيـــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـي كافــــة االأمــور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة 

على العنوان االآتـي :
حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب : 4 ر.ب : 315
هاتف رقم : 92922320

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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حمد بن �شالم بن را�شد العبيداين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأجواء ق�شرى للتجارة - ت�شامنية 
اأجواء ق�سرى للتجارة -  اأنــه يقــوم بت�سفـية �سركــة  يعلن حمد بن �سالم بن را�سد العبيداين 
ت�سامنية , وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــــة ال�سجــــل الـتجاري بالرقـم 1090115 , وللم�سفـي وحده حـــق 
متثيل ال�سركة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـي كافــــة الأمــور 

التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي :
والية الر�شتاق - حمافظة جنوب الباطنة

�ص.ب : 15 ر.ب : 318
هاتف رقم : 99342923

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

مكتب االمتياز لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة حممد �شليمان العجمي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية 

العجمي  �سليمان  اأنه يقوم بت�سفـية �سركــة حممد  يعلن مكتب المتياز لتدقيق احل�سابات 
و�سريكه للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــــة ال�سجــــل الـتجاري بالرقـم 1271995 , 
وللم�سفـي وحده حـــق متثيل ال�سركة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــة 

امل�سفـــي فـي كافــــة الأمــور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي :
والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة 

�ص.ب : 236 ر.ب : 612
هاتف رقم : 93025280

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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مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ينابيع الفاو �ص.م.م
 , �ش.م.م  الفاو  ينابيع  �سركــة  بت�سفـية  يقوم  اأنه  واملراجعة  للتدقيق  البيان  مكتب  يعلن 
ال�سركـاء  لتفاق  وفقـــا   ,  3227022 بالرقـــــم  الـتجـــاري  ال�سجــــل  اأمانـــــة  لـــدى  وامل�سجلــــة 
 , الغـيـــر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركة  , وللم�سفـي وحده حـــق متثيل  املوؤرخ 2020/1/20م 
على  ال�سركـــة  باأعمــال  تتعلــق  التــي  الأمــور  كافــــة  فـي  امل�سفـــي  مراجعــة  اجلميــع  وعلـــى 

العنوان الآتـي : 
والية �شحم - بناية بنك عمان العربي - الطابق االأول

�ص.ب : 70 ر.ب : 319
هاتف رقم : 26857088 - 99649962 فاك�ص رقم : 26857087

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 اأ�شطورة املدينة املتميزة للتجارة �ص.م.م

اأ�سطورة املدينة املتميزة  اأنه يقوم بت�سفـية �سركــة  يعلن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة 
وفقـــا   ,  1191519 بالرقـــــم  الـتجـــاري  ال�سجــــل  اأمانـــــة  لـــدى  وامل�سجلــــة   , �ش.م.م  للتجارة 
لتفاق ال�سركـاء املوؤرخ 2020/2/10م , وللم�سفـي وحده حـــق متثيل ال�سركة فـي الت�سفـيــة 
باأعمــال  تتعلــق  التــي  الأمــور  كافــــة  فـي  امل�سفـــي  مراجعــة  اجلميــع  وعلـــى   , الغـيـــر  اأمــام 

ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �شحم - بناية بنك عمان العربي - الطابق االأول

�ص.ب : 70 ر.ب : 319
هاتف رقم : 26857088 - 99649962 فاك�ص رقم : 26857087

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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مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سجايا البداية املميزة للتجارة - ت�سامنية 
املميزة  البداية  �سجايا  �سركــة  بت�سفـية  يقوم  اأنه  احل�سابات  لتدقيق  االمتياز  مكتب  يعلن 
للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــــة ال�سجــــل الـتجاري بالرقـم 1263748 , وللم�سفـي 
وحده حـــق متثيل ال�سركة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـي 

كافــــة االأمــور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي :
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 

�ص.ب : 236 ر.ب : 612
هاتف رقم : 93025280

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�سلطـــان بن زايـــد احلامتـــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سم�ص املحيـــط االأزرق �ص.م.م 

 , اأنــه يقــــوم بت�سفـية �سركــة �سم�ش املحيــط االأزرق �ش.م.م  زايـــد احلامتـــي  يعلن �سلطـــــان بن 
املوؤرخ  , وفقـــا التفاق ال�سركـاء  الـتجـــاري بالرقـم 1285268  اأمانـــــة ال�سجــــل  لـــدى  وامل�سجلــــة 
وعلـــى   , الغـيـــر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركة  متثيل  حـــق  وحده  وللم�سفـي   , 2019/4/11م 
اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـي كافــــة االأمــور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي :

هاتف رقم : 90809880
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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عبدال�شالم بن اأحمد بن �شعيد الزجني باخمالف
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شالم للخدمات الزراعية �ص.م.م 

يعلن عبـــدال�ســــالم بن اأحمـــد بن �سعيـــد الزجنـــــي باخمالـــــف اأنــه يقـــــوم بت�سفـيـة �سركــة ال�سالم 
للخدمات الزراعية �ش.م.م , وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــــة ال�سجــــل الـتجاري بالرقـم 1125366 , وفقـــا 
لتفاق ال�سركـاء املوؤرخ 2019/4/25م , وللم�سفـي وحده حـــق متثيل ال�سركة فـي الت�سفـيــة 
باأعمــال  تتعلــق  التــي  الأمــور  كافــــة  فـي  امل�سفـــي  مراجعــة  اجلميــع  وعلـــى   , الغـيـــر  اأمــام 

ال�سركـــة على العنوان الآتـي :
منطقة ري�شوت ال�شناعية - حمافظة ظفار

�ص.ب : 29 ر.ب : 211
هاتف رقم : 96261648 فاك�ص رقم : 23294840

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

كاظم بن عبداللـه بن علي العجمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفية
 ل�شركة عبداللـه بن علي بن حممد العجمي وابنه للتجارة - ت�شامنية

يعلــن كاظم بن عبداللـه بن علي العجمي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـة عبداللـه بن علي بن 
حممد العجمي وابنه للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلــــة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 

3080447 , عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي
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مكتب فاطمة املعمرية للمحاماة واال�شت�شارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رايدرليفت بكنال ليمتد �ش.م.م
يعلــن مكتب فاطمة املعمرية للمحاماة واال�ست�سارات القانونية ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركــة 
رايدرليفت بكنال ليمتد �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1040743 ،

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

حمود بن علي بن حمود ال�شكيلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شم�ش ال�شحى املتحدة �ش.م.م
يعلــن حمود بن علي بن حمود ال�سكيلي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركــة �سم�ش ال�سحى املتحدة 
اأعــمال  انتهــــاء  عـن   ، بالرقم 1058901  الـتجـاري  ال�سجل  اأمانـة  وامل�سجلــــة لدى   ، �ش.م.م 

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

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإ�شراقة �شلوت للتجارة - ت�شامنية

يعلــن حمود بن علي بن حمود ال�سكيلي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركــة اإ�سراقة �سلوت للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1067929 ، عـن انتهــــاء اأعــمال 

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

حمد بن م�شعود بن حماد اخلياري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة األباب اخلليج للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
يعلــن حمد بن م�سعود بن حماد اخلياري ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركــة األباب اخلليج للتجارة 
، عـن  بالرقم 1036268  الـتجـاري  ال�سجل  اأمانـة  وامل�سجلــــة لدى   ، - ت�سامنية  واملقاوالت 

انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي
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حممد بن خمي�ش بن هالل املجعلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اجلزيرة للخدمات البحرية �ش.م.م
ل�سركــة اجلزيرة للخدمات  امل�سفــي  ب�سفـتـــه  املجعلي  يعلــن حممد بن خمي�ش بن هالل 
البحرية �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1830589 ، عـن انتهــــاء 

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

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شرية خلدمات النقل �ش.م.م

يعلــن حممد بن خمي�ش بن هالل املجعلي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركــة م�سرية خلدمات النقل 
اأعــمال  انتهــــاء  عـن   ، بالرقم 1692224  الـتجـاري  ال�سجل  اأمانـة  وامل�سجلــــة لدى   ، �ش.م.م 

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

اأحمد بن نا�شر بن �شامل الرحبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املحالت املثالية - ت�شامنية
يعلــن اأحمـــد بـــن نا�ســر بــن �سالــم الرحبــي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركــــة املحـــالت املثاليـــة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1764489 ، عـن انتهــــاء اأعــمال 

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

عبداللـه بن �شعيد بن �شيف ال�شعدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة كنوز قلهات للتجارة - ت�شامنية
يعلــن عبداللـه بن �سعيد بن �سيف ال�سعدي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركــــة كنوز قلهات للتجارة -

ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 4118987 ، عـن انتهــــاء اأعــمال 
الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

 امل�شفــي
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اأحمد بن قادر بخ�ش البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الكوكب لالأثاث �ش.م.م
 ، البلو�سي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركــــة الكوكب لالأثاث �ش.م.م  اأحمد بن قادر بخ�ش  يعلــن 
الت�سفية  اأعــمال  انتهــــاء  ، عـن  الـتجـاري بالرقم 1573187  ال�سجل  اأمانـة  وامل�سجلــــة لدى 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

عادل بن �شليمان بن عبداللـه الوائلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع دانة منح املتحدة - ت�شامنية
يعلــن عادل بن �سليمان بن عبداللـه الوائلي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركــــة م�ساريع دانة منح 
املتحدة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1191536 ، عـن انتهــــاء 

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

دالل بنت �شليمان بن عبداللـه الوائلية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حراير نزوى للتجارة - ت�شامنية
تعلــن دالل بنت �سليمان بن عبداللـه الوائلية ب�سفـتـــها امل�سفــية ل�سركــة حراير نزوى للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1210259 ، عـن انتهــــاء اأعــمال 

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

يعقوب بن �شامل بن علي الفجراين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املنزل املبارك �ش.م.م
 ، �ش.م.م  املبارك  املنزل  ل�سركــــة  امل�سفــي  ب�سفـتـــه  الفجراين  بن علي  �سامل  بن  يعقوب  يعلــن 
الت�سفية  اأعــمال  انتهــــاء  ، عـن  الـتجـاري بالرقم 1197340  ال�سجل  اأمانـة  وامل�سجلــــة لدى 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي
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اأحمد بن �شيف بن حممد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شروق بو�شر املتاألقة للتجارة �ش.م.م
املتاألقة  امل�سفــي ل�سركــــة �سروق بو�سر  املقبايل ب�سفـتـــه  اأحمد بن �سيف بن حممد  يعلــن 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1283520 ، عـن انتهــــاء 

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

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفية ل�شركة روا�شي �شاطئ م�شرية للتجارة �ش.م.م

يعلــن اأحمد بن �سيف بن حممد املقبايل ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركــــة روا�سي �ساطئ م�سرية 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1283524 ، عـن انتهــــاء 

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

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفية ل�شركة كنز الوادي للتجارة �ش.م.م

للتجارة  الوادي  كنز  ل�سركــــة  امل�سفــي  ب�سفـتـــه  املقبايل  بن حممد  �سيف  بن  اأحمد  يعلــن 
اأعــمال  انتهــــاء  عـن   ، بالرقم 1283534  الـتجـاري  ال�سجل  اأمانـة  وامل�سجلــــة لدى   ، �ش.م.م 

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

يو�شف بن �شيف بن حمد احل�شني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفية ل�شركة رواق اخلليج احلديثة �ش.م.م
يعلــن يو�سف بن �سيف بن حمد احل�سني ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركــــة رواق اخلليج احلديثة 
اأعــمال  انتهــــاء  عـن   ، بالرقم 1104242  الـتجـاري  ال�سجل  اأمانـة  وامل�سجلــــة لدى   ، �ش.م.م 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي
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حافظ بن �صالح بن الذئب اخلنجري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفية ل�صركة خط امل�صاء احلديثة - ت�صامنية
يعلــن حافظ بن �سالح بن الذئب اخلنجري ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـة خط امل�ساء احلديثة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1143125 ، عـن انتهــــاء اأعــمال 

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

هاين بن بخيت بن �صعيد الربعمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفية
 ل�صركة بخيت بن �صعيد �صهيل الربعمي واأوالده للتجارة واملقاوالت - تو�صية

يعلــن هاين بن بخيت بن �سعيد الربعمي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــة بخيــت بن �سعيد �سهيل 
الـتجـاري  ال�سجل  اأمانـة  ، وامل�سجلــــة لدى  واأوالده للتجارة واملقاوالت - تو�سية  الربعمي 

بالرقم 2072408 ، عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي

حممد بن مبارك بن �صهيل عكعاك
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفية
 ل�صركة حممد بن مبارك �صهيل عكعاك و�صريكه للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
يعلــن حممد بن مبارك بن �سهيل عكعاك ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـة حممد بن مبارك �سهيل 
اأمانـة ال�سجل الـتجـاري  عكعاك و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لدى 

بالرقم 1036701 ، عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي

موؤ�ص�صة االأعمال والتدقيق احلديثة
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفية ل�صركة مطبعة العا�صمة �ش.م.م
العا�سمة  مطبعة  ل�سركـة  امل�سفــية  ب�سفـتـــها  احلديثة  والتدقيق  االأعمال  موؤ�س�سة  تعلــن 
اأعــمال  انتهــــاء  عـن   ، بالرقم 1038898  الـتجـاري  ال�سجل  اأمانـة  وامل�سجلــــة لدى   ، �ش.م.م 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــية
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عبدالقادر بن �سالح بن عبداللـه الفار�سي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفية

 ل�سركــة الباطنــة املتحالفــة �ش.م.م

يعلــن عبدالقادر بن �سالح بن عبداللـه الفار�سي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـة الباطنة املتحالفة 

اأعــمال  انتهــــاء  عـن   ، بالرقم 1016649  الـتجـاري  ال�سجل  اأمانـة  وامل�سجلــــة لدى   ، �ش.م.م 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

 امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفية

 ل�سركــة روا�ســي اللوج�ستيــة �ش.م.م

يعلـن عبدالقادر بن �سالح بن عبداللـه الفار�سي ب�سفـتـه امل�سفـي ل�سركـة روا�سي اللوج�ستية 

اأعــمال  انتهــــاء  عـن   ، بالرقم 1047955  الـتجـاري  ال�سجل  اأمانـة  وامل�سجلــــة لدى   ، �ش.م.م 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

 امل�سفــي
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