ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�شـــــ�ؤون الـــقــــانــونيـــــة
الع ـ ـ ــدد ()1416

ال�سن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اخلم�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون

الأحد  9ربيع الثانـي 1443هـ

املوافـق  14نوفمب ـ ــر 2021م

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــــــة
مر�سـ ــوم �سـلطان ــي رق ـ ــم  2021/64بالت�صديق على اتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان
وحكوم ــة جمهوري ــة اليون ــان حــول الإعفــاء من
متطلبــات الت�أ�شي ــرة حلاملــي ج ــوازات ال�سفـ ــر
الدبلوما�سي ــة واخلا�ص ــة واخلدم ــة.
مر�س ــوم �سـلطانـ ــي رق ـ ــم  2021/65ب�إ�صدار ترخي ــ�ص م ــن الفئــة الأولــى لل�شركة
العمانيــة الت�صــاالت امل�ستقبــل لإن�شــاء وت�شغيــل
نظــام لتقديــم خدمــات ات�ص ــاالت عام ــة دوليــة.
�إعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
الإع ــالنات اخلا�ص ــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاري ــة.
�إعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال ذهبون للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احل�صباء للإن�شاءات املدنية �ش.م.م.

رقم
ال�صفحة

9

17

43
199
199

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أمواج اخلليج للإن�شاءات الهند�سية �ش.م.م200 .
200
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلديدة الإن�شاءات املدنية �ش.م.م.
201
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الغور احلديثة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سماء العاملية للإن�شاءات املدنية �ش.م.م201 .
202
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط للم�شاريع الهند�سية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوكالء العاملية لإدارة العقارات �ش.م.م202 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صفقة الربونزية املتكاملة  -ت�ضامنية203 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداحلكيم القا�سمي و�شريكته للتجارة
203
واملقاوالت �ش.م.م.
204
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زبر احلديد للتجارة  -تو�صية.
204
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداللـه للمقاوالت  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة براري اجلاهلي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية205 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فخر املعمورة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م205 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء �سعيد الفار�سي للتجارة  -تو�صية.
206
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنم الزاهية الذهبي للتجارة  -ت�ضامنية206 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روا�سي وادي عدي للتجارة �ش.م.م.
207
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيت الريان للتجارة  -تو�صية.
207
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة الفريدة للزجاج �ش.م.م.
208
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزوارق للتجارة �ش.م.م.
208
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دانة اخلابورة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م209 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمل ال�صحراء احلديثة  -تو�صية.
209
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد احل�سني وولده للتجارة واملقاوالت  -تو�صية210 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الزيتون احلديثة �ش.م.م.
210
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نربا�س �سيح الظبي للتجارة �ش.م.م.
211
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مامبو للمطاعم  -ت�ضامنية.
211

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الليل والنهار للتجارة والتجهيزات �ش.م.م212 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سحارة الدولية �ش.م.م.
212
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط ال�سماء للأعمال الكهروميكانيكية �ش.م.م213 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ق�صر الطيبات �ش.م.م.
213
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو تالني للمقاوالت �ش.م.م.
214
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع املن�صورية احلديثة �ش.م.م.
214
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلط الدائري للتجارة  -ت�ضامنية.
215
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حميد و�سعيد احلجري للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية215 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شبلي واملقبايل احلديثة للتجارة واملقاوالت -
ت�ضامنية.
216
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�شرق املتحدة خلدمات املكامن النفطية �ش.م.م216 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداللـه بن جالل بن رميم البلو�شي وولده
للتجارة  -ت�ضامنية.
217
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زايد بن عبداللـه بن حممد للتجارة �ش.م.م217 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صمود العايل الوطنية للتجارة �ش.م.م218 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدقة املتميزة للم�شاريع احلديثة �ش.م.م218 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطري الأزرق للتجارة �ش.م.م.
219
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ح�سن الرو�شدي املميزة للتجارة  -تو�صية219 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزعنفة الزرقاء �ش.م.م.
220
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو احلارث املقبايل للتجارة واملقاوالت  -تو�صية220 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمد للتجارة �ش.م.م.
221
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نور النهار للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية221 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العراب الهند�سية �ش.م.م.
222
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إ�شراقة الريموك للتجارة  -ت�ضامنية.
222

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سا�س اجلنوب للتجارة واملقاوالت �ش.م.م223 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هالل بن حممد ال�شيباين و�شريكته للتجارة  -تو�صية223 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجدوعي للوج�ستيات �ش.م.م.
224
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طموح النجاح للتجارة  -ت�ضامنية.
224
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع اخلليج الإقليمية  -ت�ضامنية.
225
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة ال�شيزاو للتجارة واملقاوالت �ش.م.م225 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سلطان وعلي املقبايل للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية226 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صقر الغبي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية226 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بن ال�سنح للتجارة واال�ستثمار (املنطقة
احلرة باملزيونة) �ش.م.م.
227
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ظل م�سقط الدولية �ش.م.م.
227
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بريق املجد للتجارة  -تو�صية.
228
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو القا�سم للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية228 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامل الإلكرتونيات �ش.م.م.
229
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البادي واحل�ضرمي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م229 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روابي حلوف للتجارة  -تو�صية.
230
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أبو �شهاب ال�شنفري للإن�شاءات �ش.م.م230 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املدر�سة احلديثة للمواهب الريا�ضية �ش.م.م231 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صافرة الذهبية للخدمات الريا�ضية �ش.م.م231 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضباب هيماء للتجارة  -ت�ضامنية.
232
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العمارات للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية232 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط الأمل ال�سريع للتجارة �ش.م.م.
233
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دنيا ال�شرق للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
233
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املوعد الذهبية �ش.م.م.
234
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�ضيف العاملية �ش.م.م.
234

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احللول فائقة الذكاء �ش.م.م.
235
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة االت�صاالت الدولية �ش.م.م.
235
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال اجلزيرة اخل�ضراء  -تو�صية.
236
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهرة املوالح للتجارة  -ت�ضامنية.
236
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املهر الأبي�ض للتجارة �ش.م.م.
237
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النزاهة ال�شاملة �ش.م.م.
237
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املعيار لل�شحن والتفريغ �ش.م.م.
238
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العاملية املتحدة لل�شرق الأو�سط �ش.م.م238 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حول العامل الدولية احلديثة �ش.م.م.
239
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمموعة الريا�ض العاملية �ش.م.م.
239
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شبكة املتقدمة للأعمال �ش.م.م.
240
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمموعة القا�سمي لال�ستثمار �ش.م.م.
240
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رحيب �ش.م.م.
241
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معامل الكامل والوافـي ال�شاملة  -تو�صية241 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع م�شارق �صحم املتكاملة �ش�.ش.و242 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املباهج الطيبة للتجارة  -ت�ضامنية.
242
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أر�ض دملون الوطنية للتجارة �ش.م.م.
243
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شارف جربين للتجارة  -تو�صية.
243
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وادي ال�سالم للم�شاريع املتكاملة �ش.م.م243 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وراء املحيط الدولية لال�ستثمار �ش.م.م243 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عرب املحيط احلديثة �ش.م.م.
244
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ركن ال�شرق الأو�سط العاملي �ش.م.م.
244
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عوافـي لال�ستثمار واخلدمات �ش.م.م244 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة املتحدة للخدمات البيئية �ش.م.م.
244

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأفق لال�ستثمار وال�صناعة �ش.م.م.
245
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سل�سلة الزرقاء العاملية �ش.م.م.
245
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نور اجلنة للتجارة �ش.م.م.
245
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سيم الظاهرة للتجارة  -ت�ضامنية.
245
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العطور النقية �ش.م.م.
246
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منتجات حماجر فنجا �ش.م.م.
246
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العالمةللأعمال واخلدمات �ش.م.م.
246
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة افنتكوم للم�شاريع �ش.م.م.
246
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صدى بيعيق للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية247 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مزايا طروادة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية247 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �سهول �شيدة للتجارة �ش.م.م247 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سامل بن جمعة بن حمد امل�سعودي و�شريكه
للتجارة  -ت�ضامنية.
247
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الظاهرة لل�شرق الأو�سط �ش.م.م.
248
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة اخلليجية الأوىل للهند�سة واال�ستثمار �ش.م.م248 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيف بن حممد بن حميد العمريي و�شريكه
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية.
248
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع دار روي �ش.م.م.
248

مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1416

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2021/64
بالت�صديق على اتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان
وحكومة جمهورية اليونان حول الإعفاء من متطلبات الت�أ�شرية
حلاملــي جـــوازات ال�سفـــر الدبلوما�سيـــة واخلا�صـــة واخلدمـــة
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلــى االتفاقي ــة بــني حكوم ــة �سلطن ــة عم ــان وحكوم ــة جمهوريــة اليونــان حــول الإعفــاء
من متطلبــات الت�أ�شيـ ــرة حلامل ــي ج ــوازات ال�سف ـ ــر الدبلوما�سي ــة واخلا�ص ــة واخلدم ــة،
املوقعة فـي مدينة م�سقط بتاريخ  20من �أكتوبر ٢٠٢١م،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها ،وفقا لل�صيغة املرفقة.
املــادة الثانيـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي 2 :من ربيع الثاني �سنـة 1443هـ
املـوافــــق 7 :من نوفمبـــــــــر �سنـة 2021م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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اتفاقيــــة
بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية اليونان حول الإعفاء
من متطلبات الت�أ�شرية حلاملي جوازات ال�سفرالدبلوما�سية واخلدمة واخلا�صة
�إن حكومة �سلطنة عمان ،وحكومة جمهورية اليونان ،وامل�شار �إليهما فـيما بعد بـ "الطرفـني"،
ورغبة منهما فـي تعزيز عالقات التعاون وال�صداقة القائمة بينهما ،وت�سهيال لإجراءات
�سفر املواطنني من حملة جوازات ال�سفر الدبلوما�سية ،واخلدمة ،واخلا�صة� ،سارية املفعول،
فقد اتفقتا على ما ي�أتي:
املــادة ( ) 1
 - 1تعفي �سلطنة عمان مواطني جمهورية اليونان ممن يحملون جوازات �سفر دبلوما�سية
وخدمة �سارية املفعول من متطلبات الت�أ�شرية لدخول �إقليم �سلطنة عمان� ،أو العبور
من خالله� ،أو الإقامة فـيه� ،أو مغادرته ،ملدة ال تتعدى ( )90ت�سعني يوما �ضمن �أي مدة
ت�شمل ( )180مائة وثمانني يوما.
 - 2تعفي جمهورية اليونان مواطني �سلطنة عمان ممن يحملون جوازات �سفر دبلوما�سية،
وخدمـ ــة ،وخا�ص ــة �ساري ــة املفع ــول م ــن متطلبــات الت�أ�شرية لدخول �إقليم جمهورية
اليونان� ،أو العبور من خالله� ،أو الإقامة فـيه� ،أو مغادرته ،ملدة ال تتعدى ( )90ت�سعني
يوما �ضمن �أي مدة ت�شمل ( )180مائة وثمانني يوما.
 - 3ال يج ــوز للأ�شخـ ــا�ص امل�ستفـيدي ــن مــن الإعفاء املمنوح مبوجب الفقرتني ( )1و()2
من هذه املادة ممار�سة �أي �أن�شطة مدفوعة الأجر ،والتي تتطلب ممار�ستها احل�صول
على ت�صريح عمل مبوجب القوانني الوطنية للطرف الذي مينح الإعفاء.
املــادة ( ) 2
 - 1ال تعفي هذه االتفاقية مواطني �أي من الطرفـني حاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية،
واخلدمة ،واخلا�صة �سارية املفعول الذين مت تعيينهم فـي بعثة دبلوما�سية� ،أو فـي وظائف
قن�صلية لذلك الطرف فـي �إقليم دولة الطرف الآخر� ،أو ممثلني عن ذلك الطرف
فـي املنظمات الدولية والتي يكون مقرها فـي �إقليم دولة الطرف الآخر من متطلبات
احل�صول على ت�أ�شرية لالعتماد قبل الو�صول �إىل �إقليم دولة الطرف امل�ستقبل.
-10-
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 - 2ال تعفـي هذه االتفاقية �أفراد عائلة الأ�شخا�ص املذكورين فـي الفقرة ( )1من هذه املادة
والذين ي�شكلون جزءا من �أ�سرتهم ويحملون جوازات ال�سفر الدبلوما�سية ،واخلدمة،
واخلا�صة �سارية املفعول من متطلبات احل�صول على ت�أ�شرية قبل الو�صول �إىل �إقليم
دولة الطرف امل�ستقبل.
املــادة ( ) 3
يتعني على الأفراد امل�شار �إليهم فـي املادتني ( )1و( )2الدخ ــول �إلــى والعبور من خالل
واخلروج من �إقليم دولة الطرف امل�ستقبل من خالل النقاط احلدودية املفتوحة حلركة
امل�سافرين الدولية.
املــادة ( ) 4
 - 1ال ت�ؤثر هذه االتفاقية على حق ال�سلطات املخت�صة لأي من الطرفـني فـي رف�ض الدخول
�أو منع الإقامة حلاملي اجلوازات الواردة فـي املادة ( )1من هذه االتفاقية ،وذلك فـي
حالة اعتبار املواطنني املعنيني غري مرغوب فـيهم� ،أو عدم امتثالهم لل�شروط ال�سارية
املتعلقة بالدخول والإقامة فـي �إقليم دولة �أي من الطرفـني.
 - 2يجب على الطرف الذي يتخذ �أي من الإجراءات امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )1من هذه
املادة �إخطار الطرف الآخر كتابة عرب القنوات الدبلوما�سية دون ت�أخري بذلك.
املــادة ( ) 5
 - 1يتبادل الطرفان مناذج من جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املادة ( )1من هذه االتفاقية
عرب القنوات الدبلوما�سية خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ ت�سلم �آخر �إخطار كتابي
يبلغ به طرف عرب القنوات الدبلوما�سية الطرف الآخر ب�ش�أن �إمتام الإجراءات الداخلية
ذات ال�صلة وفقا للمادة (.)10
� - 2إذا قام �أحد الطرفـني بتعديل جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املادة ( ،)1ف�إنه يجب عليه
تزويد الطرف الآخر دون ت�أخري عرب القنوات الدبلوما�سية بنماذج من هذه اجلوازات،
ويجب على الطرفـني تطبيق املعايري اخلا�صة بوثائق ال�سفر البيومرتية املقروءة �آليا
التي �أو�صت بها منظمة الطريان املدين.
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 - 3يخطر الطرفان بع�ضهما بع�ضا دون ت�أخري ب�أي تغيريات فـي ت�شريعاتهما الوطنية
فـيما يتعلق ب�إ�صدار جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلدمة واخلا�صة.
 - 4فـي حالة فقدان �أو �سرقة �أو تلف �أو �إبطال جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلدمة
واخلا�صة يخطر الطرفان بع�ضهما بع�ضا دون ت�أخري عرب القنوات الدبلوما�سية.
املــادة ( ) 6
 - 1يجوز لأي من الطرفـني تعليق تنفـيذ هذه االتفاقية كليا �أو جزئيا ،لأ�سباب تتعلق
بالأمن الوطني �أو النظام العام �أو ال�صحة العامة.
 - 2يتم �إخطار الطرف الآخر كتابة بتعليق تنفـيذ هذه االتفاقية عرب القنوات الدبلوما�سية،
فـي موعد ال يتجاوز (� )7سبعة �أيام قبل بدء تنفـيذ هذا الإجراء.
 - 3ال ي�ؤثر تعليق تنفـيذ هذه االتفاقية على حقوق مواطني �أي من الطرفـني امل�شار �إليهم
فـي املادتني ( )1و( )2من هذه االتفاقية الذين دخلوا م�سبقا �إقليم دولة الطرف
الآخر.
 - 4يقوم الطرف الذي علق تنفـيذ هذه االتفاقية ب�إخطار الطرف الآخر كتابة عرب القنوات
الدبلوما�سية ب�إلغاء تعليق تنفـيذ االتفاقية ،وذلك فـي موعد ال يتجاوز ( )72اثنتني
و�سبعني �ساعة قبل بدء تنفـيذ ذلك التدبري.
املــادة ( ) 7
ال ت�ؤثر هذه االتفاقية على التزامات الأفراد امل�شار �إليهم فـي املادتني ( )1و( )2من هذه
االتفاقية ،من التقيد بقوانني الطرف امل�ستقبل.
املــادة ( ) 8
ي�سوي الطرفان �أي خالفات تتعلق بتف�سري �أو تطبيق �أحكام هذه االتفاقية عرب القنوات
الدبلوما�سية.
املــادة ( ) 9
يجوز تعديل �أحكام هذه االتفاقية مبوافقة كتابية متبادلة بني الطرفـني .ويبد�أ تنفـيذ
�أي تعديالت وفقا للإجراء املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )10لدخول االتفاقية حيز التنفـيذ.
-12-
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املــادة ( ) 10
تدخل هذه االتفاقية حيز التنفـيذ بعد ( )30ثالثني يوما من تاريخ ت�سلم �آخر �إخطار
كتابي عرب القنوات الدبلوما�سية ،والذي يقوم فـيه �أحد الطرفـني ب�إبالغ الطرف الآخر
ب�إكمال �إجراءاته الداخلية ذات ال�صلة ،وت�سري االتفاقية ملدة غري حمددة ،ما مل يتم
�إنها�ؤها من قبل �أحد الطرفـني مبوجب �إخطار كتابي عرب القنوات الدبلوما�سية .وي�سري
الإنهاء بعد ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ الإخطار الكتابي.
مت توقيـ ــع هذه االتفاقيـ ــة فـي م�سقط بت ـ ــاريخ  20من �أكتــوبر 2021م ،من ( )2ن�سختني
�أ�صليتني باللغات :العربية واليونانية ،والإجنليزية ،لكل منها ذات احلجية القانونية ،وفـي
حالة االختالف فـي التف�سري ،يعتد بالن�ص الإجنليزي.
عن حكومة
جمهوريــة اليونان

عن حكومة
�سلطنــة عمــان
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AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN
AND
THE GOVERNMENT OF THE HELLENIC REPUBLIC
ON THE EXEMPTION FROM VISA REQUIREMENTS FOR HOLDERS
OF
DIPLOMATIC, SERVICE AND SPECIAL PASSPORTS
The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the Hellenic
Republic, hereinafter referred to as “the Parties”,
Desiring to strengthen their cooperation and friendly relations and to facilitate the travel
of their nationals, holding valid diplomatic, service and special passports,
Have agreed as follows:
Article 1
1. The Sultanate of Oman shall exempt nationals of the Hellenic Republic holding valid
Greek diplomatic and service passports, from visa requirements to enter, transit
through, stay in and leave the territory of the Sultanate of Oman, for a period not
exceeding (90) ninety days in any (180) one hundred and eighty day period.
2. The Hellenic Republic shall exempt nationals of the Sultanate of Oman holding valid
Omani diplomatic, service and special passports, from visa requirements to enter,
transit through, stay in and leave the territory of the Hellenic Republic, for a period
not exceeding (90) ninety days in any (180) one hundred and eighty day period.
3. The persons benefiting from the exemption granted under paragraphs 1 and 2 of
this Article must not engage in any paid activities whose exercise requires a work
permit under the national laws of the Party granting the exemption.
Article 2
1. This Agreement does not exempt nationals of either Party, holders of valid
diplomatic, service and special passports, who are appointed to the diplomatic
mission or consular posts of that Party to the territory of the State of the other Party
or are representatives of that Party to international organizations having their seat in
the territory of the State of the other Party from the applicable visa requirements for
accreditation prior to their arrival at the territory of the State of the receiving Party.
2. This Agreement does not exempt the family members of the persons mentioned in
paragraph 1 of this Article who form part of their household and are holders of valid
diplomatic, service and special passports, from the applicable visa requirements prior
to their arrival at the territory of the State of the receiving Party.
1
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Article 3
The individuals referred to in Articles 1 and 2 must enter into, transit through and exit
from the territory of the State of the receiving Party through border-crossing points open
to the international passenger traffic.
Article 4
1. This Agreement shall not affect the right of the competent authorities of either Party
to refuse entry or prohibit the stay of the holders of the passports mentioned in
Article 1 of this Agreement who are declared undesirable or who fail to meet the
conditions in force for entry and residence in the territory of the State of either Party.
2. A Party, which has taken any of the measures referred to in paragraph 1 of this Article
of this Agreement, shall without delay notify in writing the other Party through
diplomatic channels.
Article 5
1. The Parties shall exchange specimens of the passports referred to in Article 1 of this
Agreement, through diplomatic channels within (30) thirty days from the date of
receipt of the last written notification by which a Party informs the other, through
diplomatic channels, about the completion of its relevant internal procedures in
accordance with Article 10.
2. If a Party modifies the passports referred to in Article 1, it shall provide the other
Party, without delay, through diplomatic channels, with specimens of these
passports. The Parties shall apply the standards for machine-readable biometric
travel documents recommended by the International Civil Aviation Organization
(ICAO).
3. The Parties shall notify each other without delay of any changes in their national
legislation regarding the issuance of diplomatic, service and special passports.
4.

In the case of loss, theft, damage or invalidation of diplomatic, service and special
passports, the Parties shall notify each other without delay, through diplomatic
channels.
Article 6

1. Either Party may suspend, either completely or in part, the implementation of this
Agreement for reasons relating to national security, public order or public health.
2. The other Party shall be notified in writing of the suspension of the implementation
of this Agreement through diplomatic channels, no later than (7) seven calendar days
prior to the entry into effect of such measure.
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3. The suspension of the implementation of this Agreement shall not affect the rights
of nationals of either Party mentioned in Articles 1 and 2 of this Agreement who are
already present in the territory of the State of the other Party
4. The Party that has suspended the implementation of this Agreement shall notify the
other Party in writing, through diplomatic channels, of the revocation of the
suspension of the implementation of the Agreement no later than (72) seventy-two
hours prior to the entry into effect of such measure.
Article 7
This Agreement shall not affect the obligations of the individuals referred to in Articles
1 and 2 to respect the laws of the receiving Party.
Article 8
Any differences regarding the interpretation or the application of this Agreement shall
be settled between the Parties through diplomatic channels.
Article 9
The Parties may amend the provisions of this Agreement by mutual consent in writing.
Any amendments shall enter into force in accordance with the procedure provided in
Article 10 for the entry into force of the Agreement.
Article 10
Τhis Agreement shall enter into force (30) thirty days from the date of receipt of the last
written notification, through diplomatic channels, by which one Party informs the other
Party of the completion of its relevant internal procedures and it shall remain in force
for an indefinite period of time, unless terminated by either Party by written notification
to the other Party through diplomatic channels. Termination shall take effect (3) three
months after the date of such written notification.
This Agreement is signed in Muscat on 20th of October 2021, in (2) two originals, each
in the Arabic, Greek and English languages, all texts being equally authentic. In case of
divergence in the interpretation, the English text shall prevail.

FOR
THE GOVERNMENT OF
THE SULTANATE OF OMAN

FOR
THE GOVERNMENT OF
THE HELLENIC REPUBLIC
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2021/65
ب�إ�صدار ترخي�ص من الفئة الأولى لل�شركة العمانية الت�صاالت امل�ستقبل
لإن�شــاء وت�شغيــل نظــام لتقديــم خدمــات ات�صـــاالت عامـــة دوليــة
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2002/30
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولــــى
�إ�صدار ترخي�ص من الفئة الأوىل لل�شركة العمانية الت�صاالت امل�ستقبل لإن�شاء وت�شغيل
نظام لتقدمي خدمات ات�صاالت عامة دولية ،وفقا لأحكام الرتخي�ص املرفق.
املــادة الثانيـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي 5 :من ربيع الثاني �سنـة 1443هـ
املـوافــــق 10 :من نوفمبـــــــــر �سنـة 2021م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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ترخي�ص من الفئة الأولى لل�شركة العمانية الت�صاالت امل�ستقبل
لإن�شاء وت�شغيل نظام لتقدمي خدمات ات�صاالت عامة دولية
املحتويــات
اجلــزء الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة (  :) 1تعريفات.
املــادة (  :) 2املجال.
املــادة (  : ) 3الربط.
املــادة (  :) 4الإتاوة ور�سوم الرتخي�ص.
املــادة (  :) 5املدة.
املــادة (  :) 6التعديل.
املــادة (  :) 7الإلغاء.
املــادة (  :) 8االنتهاء.
املــادة (  :) 9التجديد.
املــادة (  :) 10االلتزام.
املــادة (  :) 11الإخطارات.
اجلــزء الثانــي
ال�شــروط واملالحــق
�أوال :ال�شروط:
 - 1اخلدمات املرخ�صة.
 - 2الأنظمة املرخ�صة.
 - 3خدمات معاونة عامل اخلدمة.
 - 4متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة.
 - 5اخلدمات الدولية.
 - 6التزامات املرخ�ص له جتاه املنتفعني.
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 - 7متطلبات جودة اخلدمة.
 - 8خدمات ال�صيانة.
� - 9إنهاء �أو تعليق اخلدمات املرخ�صة.
� - 10أ�سعار التجزئة.
 - 11خدمات النفاذ والربط البيني.
 - 12خدمة الطرف الثالث.
 - 13التوافق الت�شغيلي للأنظمة واملعايري الفنية.
 - 14ربط الأجهزة الطرفـية.
� - 15إ�صدار الفواتري.
 - 16الرتقيم.
 - 17االت�صاالت الراديوية وتخ�صي�ص الرتددات.
 - 18التزامات املرخ�ص له فـي جمال الت�شغيل والتدريب.
 - 19التزامات حتقيق القيمة امل�ضافة داخل �سلطنة عمان.
 - 20التزامات املرخ�ص له فـي جمال اخل�صو�صية وال�سرية.
 - 21حظر املمار�سات املنافـية للمناف�سة.
 - 22متطلبات تقارير احل�سابات املالية.
 - 23االلتزام بتوفـري املعلومات.
� - 24إ�سناد الأعمال �إىل �شركات خارجية.
 - 25الإبالغ امل�سبق عن التغيري فـي ملكية الأ�سهم.
 - 26ر�سوم الرتخي�ص والر�سوم ال�سنوية.
 - 27حتويل الرتخي�ص.
 - 28النزاعات.
 - 29الغرامات.
 - 30اختيار امل�شغل.
ثانيا :املالحق:
امللحـق ( أ� )  -التعمني
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اجلــزء الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
تعريفـــات
يكــون للكلمــات والعبــارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص
معنى �آخر:
 - 1القانـــون:
قانون تنظيم االت�صاالت.
 - 2الهيئـــة:
هيئة تنظيم االت�صاالت.
 - 3املرخ�ص له:
ال�شركة العمانية الت�صاالت امل�ستقبل.
 - 4التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص:
تاريخ العمل باملر�سوم ال�سلطاين ب�إ�صدار هذا الرتخي�ص.
 - 5منطقة الرتخي�ص:
�سلطنة عمان.
 - 6منطقة اخلدمة:
املنطقة الكائنة مبنطقة الرتخي�ص ،والتي ين�شئ فـيها املرخ�ص له نظام االت�صاالت،
والتي يكون قادرا فـيها ب�شكل عام على توفـري خدمات االت�صاالت لأي �شخ�ص
يطلبها.
 - 7التابــع:
�أي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري واقع حتــت حتك ــم �أو �سيط ــرة �شخ ــ�ص �آخ ــر طبيعـ ــي
�أو اعتــباري ،ب�شــكل مبا�ش ــر �أو غي ــر مبا�ش ــر� ،س ــواء مــن خالل حق امللكية حل�ص�ص
�أو �أ�سهم� ،أو حق الت�صويت� ،أو ملكية �سندات� ،أو �شراكة� ،أو ملكية �أي م�صلحة �أخرى
�أيا كان م�صدر هذه احلقوق.
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 - 8امل�شغل املرخ�ص:
كل من يتم منحه ترخي�صا من الفئة الأوىل لإن�شاء �أو ت�شغيل البنية الأ�سا�سية
لنظام عام لالت�صاالت� ،أو لتقدمي خدمات االت�صاالت العامة عن طريق ا�ستغالل
�سعة �شبكات االت�صاالت العامة وفقا لأحكام القانون.
 - 9م�شغل ات�صاالت دولية:
�أي م�شغل لنظام ات�صاالت فـي بلد �آخر خمول بت�شغيل نظام ات�صاالت دولية بغر�ض
توفـري خدمات االت�صاالت.
 - 10موفر خدمة:
كل من يتم منحه ترخي�صا لتقدمي خدمات االت�صاالت العامة الإ�ضافـية وفقا
لأحكام القانون.
 - 11اتفاقات املرا�سل الدولية:
�أي اتفاق مكتوب ،بني املرخ�ص له وبني م�شغل ات�صاالت دولية �آخر لتقدمي خدمات
االت�صاالت الدولية.
� - 12سعر التحا�سب والت�سويات:
املبالغ والت�سويات ب�أي عملة �أو طريقة قابلة للدفع �أو الت�سوية� ،سواء للمرخ�ص له
�أو منه ،مبوجب اتفاقات املرا�سل الدولية ،مقابل �إنهاء خدمات االت�صاالت الدولية
�أو عبورها.
 - 13حتكم �أو �سيطرة:
ال�سلطـة املبا�شرة �أو غري املبا�شرة لتوجيه �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري و�إدارته� ،سواء
من خالل حق امللكية حل�ص�ص �أو �أ�سهم �أو حق الت�صويت �أو ملكية �سندات �أو �شراكة
�أو ملكية �أي م�صلحة �أخرى �أيا كان م�صدر هذه احلقوق.
� - 14إجمايل الإيرادات ال�سنوية للمرخ�ص له:
ت�شمل ،فـيما عدا بيع وت�أجري الأجهزة الطرفـية ،جميع الإيرادات التي يحققها
املرخ�ص له خالل �سنة نتيجة بيع �أو ت�أجري اخلدمات املرخ�صة ،وي�شمل ذلك جميع
الإيرادات مقابل تزويده لأي خدمة مرخ�صة �أو الدفعات التي يت�سلمها من امل�شغلني
املرخ�صني الآخرين� ،أو من موفري اخلدمة مقابل الربط البيني �أو خدمات النفاذ،
وجميع الإيرادات �أو الدفعات التي يت�سلمها من موفري خدمة �إعادة البيع ،بعد
خ�صم كلفة الربط البيني التي يدفعها للم�شغلني املرخ�صني الآخرين.
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 - 15خدمة االت�صاالت الف�ضائية:
خدمة ات�صاالت يتم توفـريها من خالل الربط بني املحطات الربية لل�سواتل
الف�ضائية مثل � INTELSAT، INMARSAT، ARABSATأو �أي نظام ات�صاالت
ف�ضائي عام �أو خا�ص �آخر ،وي�ستثنى من ذلك خدمات االت�صاالت ال�شخ�صية املتنقلة
العاملية.
 - 16خدمات االت�صاالت الدولية:
خدمات االت�صاالت بني �سلطنة عمان والدول الأخرى.
 - 17خدمة بطاقة االت�صال:
خدمة يوفر مبوجبها م�شغل مرخ�ص للمنتفعني بطاقة خ�صم �أو مدفوعة القيمة
م�سبقا �أو بطاقة ائتمان من �أجل ت�سوية �أو دفع تعرفة خدمات االت�صاالت املرخ�صة.
� - 18ساتــل:
جهاز ات�صاالت فـي مدار حول الأر�ض.
 - 19القوة القاهرة:
كل ما هو خارج عن �إرادة املرخ�ص له وي�ستحيل توقعه كما ي�ستحيل دفعه.
� - 20ضمان ح�سن التنفـيذ:
�ضمان بنكي با�سم الهيئة مبقدار (� )%7سبعة باملائة من �إجمايل امل�صروفات
الر�أ�سمالية ( )CAPEXاملقرتح ا�ستثمارها فـي امل�شروع ل�ضمان ح�سن الأداء.
 - 21حمطة �إر�ساء الكوابل الدولية:
النقطة التي يتم فـيها ربط �أي كابل حملي �أو دويل را�س فـي �سلطنة عمان ب�شبكة
ات�صاالت عامة �أ�سا�سية �أخرى داخل الأرا�ضي العمانية ،وي�شمل ذلك الت�سهيالت
والأجهزة واملعدات الالزمة لإن�شاء و�صيانة هذا الربط مبا فـي ذلك الأرا�ضي
واملباين التي ي�شغلها.
 - 22االمتيازات اخلا�صة:
ترتيبات ح�صرية تت�ضمن اخلدمات والت�سهيالت �أو املهام على نهاية الطرف
الأجنبي من م�سار �سلطنة عمان الدويل ،وهي �ضرورية لإر�ساء �أو تو�صيل �أو ت�شغيل
الكوابل البحرية وذلك �إذا مل تكن هذه الرتتيبات متوفرة ملالكي الكوابل البحرية
فـي �سلطنة عمان ذوي الأو�ضاع املتماثلة.
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املــادة ( ) 2
املجـــال
يرخ�ص لل�شركة العمانية الت�صاالت امل�ستقبل �إن�شاء وت�شغيل نظام لتقدمي خدمات االت�صاالت
العامة الدولية طبقا لأحكام القانون والقرارات ال�صادرة تنفـيذا له ،و�أحكام هذا الرتخي�ص
ومالحقه.
املــادة ( ) 3
الربـــط
يخول للمرخ�ص له ربط الأنظمة املرخ�صة بـالآتي:
� - 1أي نظام ات�صاالت مرخ�ص مبوجب القانون.
� - 2أي نظام ات�صاالت خارج �سلطنة عمان.
� - 3أي �ساتل وفقا للمتطلبات والقواعد ال�سارية.
� - 4أي جهاز ات�صاالت متت املوافقة عليه للربط البيني وفقا لأحكام القانون والئحته
التنفـيذية �أو القرارات ال�سارية �أو املوا�صفات الفنية التي حتددها �أو توافق عليها
الهيئة.
املــادة ( ) 4
الإتاوة ور�سوم الرتخي�ص
 - 1يلتزم املرخ�ص له ب�سداد الإتاوة ال�سنوية التي حتددها احلكومة على �إجمايل �إيراداته
ال�سنوية عن كل �سنة من �سنوات الرتخي�ص ،وحت�سب الإتاوة بناء على �إجمايل
الإيرادات املحققة حتى ( )31من دي�سمرب من ال�سنة ،وتدفع قبل ( )30من يناير من
ال�سنة التالية ،على �أن تكون هذه الإتاوة بن�سبة املدة من ال�سنة الأوىل ،وال�سنة الأخرية
لهذا الرتخي�ص.
 - 2يلتزم املرخ�ص له ب�سداد الر�سوم التي تقررها الهيئة وفقا لل�شرط ( )26من اجلزء
الثاين من هذا الرتخي�ص.
املــادة ( ) 5
املـــدة
مدة الرتخي�ص ( )15خم�س ع�شرة �سنة من التاريخ الفعلي ل�سريانه.
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املــادة ( ) 6
التعديـــل
 - 1يجوز للهيئة واملرخ�ص له االتفاق كتابة على تعديل الرتخي�ص.
 - 2يجوز للهيئة تعديل الرتخي�ص ب�إرادتها املنفردة �إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك.
املــادة ( ) 7
الإلغـــاء
يجوز للهيئة بقرار م�سبب �إلغاء الرتخي�ص� ،أو �أي من احلقوق املمنوحة مبوجبه وفقا
لأحكام القانون.
املــادة ( ) 8
االنتهـــاء
ينتهي الرتخي�ص فـي احلاالت الآتية:
 - 1انتهاء مدته.
� - 2إذا انحل ــت ال�شخ�صي ـ ــة القانوني ـ ـ ــة للمرخـ ــ�ص لــه� ،أو دخـ ــل مرحلـ ــة الت�صفـي ــة،
�أو الإفال�س� ،أو اتخذت �ضده �أي �إجراءات ق�ضائية ذات �أثر مماثل� ،أو تنازل عن
امللكية مل�صلحة دائنيه.
املــادة ( ) 9
التجديــد
 - 1يجــوز جتديد الرتخي�ص قبل انتهاء مدته وفقا لأحكام القانون واللوائح والقرارات
والإر�شادات التي ت�صدرها الهيئة فـي هذا ال�ش�أن.
 - 2يك ــون جتدي ــد الرتخي ـ ــ�ص خا�ضع ــا للأحكام وال�ش ــروط التي تقرره ــا الهيئـ ــة فـي
موعد التجديد.
املــادة ( ) 10
االلتـــزام
 - 1يلت ــزم املرخ ــ�ص له بالأحكــام وال�شروط املن�صو�ص عليها فـي هذا الرتخي�ص ،و�أحكام
القانون واللوائح والقرارات والأوامر والتوجيهات والإر�شادات ال�صادرة عن الهيئة،
كما يلتزم بكل القوانني واللوائح والقرارات املعمول بها ذات ال�صلة.
 - 2يلت ــزم املرخ�ص له بال�سماح لأي �شخ�ص خمول من الهيئة بحرية الدخول �إىل �أي موقع
لتدقيق �أو فح�ص �أو اختبار �أي نظام.
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املــادة ( ) 11
الإخطــارات
 - 1جميع الإخطارات واملخاطبات التي ت�صدرها الهيئة للمرخ�ص له تر�سل بالربيد على
عنوانه امل�سجل ر�سميا �أو ت�سلم باليد ملن يحدده مع التوقيع بالت�سلم ،وميكن تعديل
�آلية ت�سليمها طبقا لأي �آلية ت�سليم تتبناها احلكومة بالن�سبة للوثائق الرقمية.
 - 2للهيئة �إر�سال الإخطارات العاجلة �إىل املرخ�ص له عن طريق الربيد الإلكرتوين ،على
�أن يلي ذلك �إر�سالها مكتوبة ،وباملحتوى ذاته.
 - 3يقوم املرخ�ص له بتعيني مفو�ض م�س�ؤول تكون لديه درجة كبار املديرين �أو ما يوازيه،
وتوكل له مهمة متثيل املرخ�ص له �أمام الهيئة ومتابعة تنفـيذ قراراتها املتعلقة
بالرتخي�ص �أو �أي قرارات �أخرى.
اجلـــزء الثانـــي
ال�شــروط واملالحــق
�أوال :ال�شروط:
 - 1اخلدمات املرخ�صة
 - 1 - 1يخول للمرخ�ص له تقدمي خدمات االت�صاالت الدولية على �أ�سا�س غري
ح�صري بوا�سطة �أنظمة االت�صاالت املرخ�صة.
 - 2 - 1يجوز للمرخ�ص له مبوافقة الهيئة امل�سبقة تقدمي اخلدمات املرخ�صة،
كلها �أو بع�ضها ،بوا�سطة تابع �أو فرع منف�صل �أو متعاقد معه من الباطن،
وفـي �أي من هذه احلاالت ال يجوز للمرخ�ص له تقدمي تلك اخلدمات
بنف�سه.
 - 3 - 1يجوز للمرخ�ص له تقدمي خدمة بطاقات االت�صال الدويل املدفوعة القيمة
بعد �أخذ موافقة الهيئة امل�سبقة ودفع ال�ضمان امل�صرفـي الذي تقدره الهيئة.
 - 2الأنظمة املرخ�صة
 - 1 - 2يلتزم املرخ�ص له ب�إن�شاء معرب االت�صاالت الدولية (.)International Gateway
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 - 2 - 2يحق للمرخ�ص له �إن�شاء الأنظمة الآتية:
 حمطة �أر�ضية لالت�صاالت الف�ضائية للربط الدويل. حمطة لإر�ساء الكوابل الدولية. - 3 - 2يجب على املرخ�ص له فـي حالة تطلب الأمر �أي تغيري فـي الأنظمة احل�صول
على املوافقة امل�سبقة من الهيئة.
 - 3خدمات معاونة عامل اخلدمة
يلتزم املرخ�ص له مقابل تعرفة معقولة تقرها الهيئة بتقدمي خدمة املكاملات
الهاتفـية مبعاونة عامل اخلدمة لأي منتفع بناء على طلبه.
 - 4متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة
 - 1 - 4يلتزم املرخ�ص له �أن يوفر على نفقته اخلا�صة جميع الإمكانيات الفنية من
�أجهزة ومعدات ونظم وبرامج ات�صاالت داخل �شبكة ات�صاالته  ،والتي تتيح
للجهات الأمنية الدخول على �شبكته حتقيقا ملتطلبات الأمن الوطني ،على
�أن يتزامن تقدمي اخلدمة مع توفـري الإمكانيات الفنية املطلوبة مبراعاة
التقدم الفني ،وذلك وفقا ملا تن�ص عليه القرارات التي ت�صدرها الهيئة
فـي حدود �أحكام القوانني املعمول بها  ،وفـي حالة ت�أثر الإمكانيات الفنية
لدى اجلهات الأمنية من جراء �أي تغيري فـي �أجهزة ومعدات ونظم وبرامج
ات�صاالت داخل �شبكة ات�صاالت املرخ�ص له ،فعليه �أن يتحمل التكاليف التي
تتحملها اجلهات الأمنية فـي توفـري الإمكانيات الفنية ال�ضرورية.
 - 2 - 4يجوز لوزير النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات عند حدوث كارثة طبيعية
�أو حوادث ا�ستثنائية عامة طارئة �أن ي�ستدعي لغر�ض مواجهة هذه الكوارث
�أو احلوادث جميع خدمات و�شبكات ات�صاالت املرخ�ص له والعاملني لديه
القائمني على ت�شغيل و�صيانة هذه اخلدمات وال�شبكات ،وعلى املرخ�ص له
�أن يقوم بتطوير وحتديث خطة الطوارئ املقدمة �سنويا �أو بناء على طلب
الهيئة.
 - 3 - 4يلتـ ــزم املرخ ــ�ص له بالتعـ ــاون مع اجلهات الأمنية التي حتددها الهيئة �إذا
كانت احلوادث الطارئة �أو الكوارث تتعلق بالأمن الوطني ،و�أن ينفذ خطة
الطوارئ ،ويت�صرف وفق تعليمات الهيئة.
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 - 5اخلدمات الدولية
 - 1 - 5يجوز للمرخ�ص له التعاقد مع م�شغلي االت�صاالت الدولية لتوفـري خدمات
االت�صاالت الدولية� ،شريطة احل�صول على موافقة الهيئة مقدما قبل
التعاقد ،و�أن يخطرها ب�أ�س�س �أ�سعار التحا�سب والت�سويات التي يتفق
عليها مع ه�ؤالء امل�شغلني مبوجب هذا ال�شرط و�أن يزودها لدى الطلب
ب�أي معلومات تتعلق مب�صدر وعبور ونهاية خدمات االت�صاالت الدولية
من خالل �أو فـي �أرا�ضي �سلطنة عمان ،وباملعلومات التي ت�ساعدها على
الوفاء بالتزاماتها جتاه �أي منظمة ات�صاالت دولية.
 - 2 - 5يجب على املرخ�ص له عند الدخول فـي اتفاقات الربط البيني مع م�شغلي
االت�صاالت الدولية �أن يلتزم باملعاهدات الدولية القائمة ،واالتفاقيات
الثنائية امللزمة حلكومة �سلطنة عمان �سواء ال�سارية �أو تلك التي ت�صبح
طرفا فـيها ،كما يلتزم بالقواعد التي تتبناها الهيئة من وقت لآخر فـيما
يخ�ص اتفاقات الربط البيني مع ه�ؤالء امل�شغلني.
 - 3 - 5ال يحق للمرخ�ص له �أن يعقد �أي اتفاقات مع م�شغلي االت�صاالت الدولية
تكون معدالت الأ�سعار والت�سويات �أو �أي �شرط فـيها متعار�ضا مع اللوائح
ال�صادرة عن الهيئة �أو م�ضرا ب�أي م�شغل �آخر �أو موفر خدمة عام مرخ�ص
له بتقدمي خدمات االت�صاالت الدولية من و�إىل �سلطنة عمان ،ويقع
باطال كل ما يخالف ذلك.
 - 6التزامات املرخ�ص له جتاه املنتفعني
 - 1 - 6يلتزم املرخ�ص له ب�إن�شاء نظام فعال خلدمة املنتفعني فـيما يتعلق با�ستف�ساراتهم
عن اخلدمات املرخ�صة ،مبا فـي ذلك خدمات دليل املعلومات ،كما يتعني عليه
املحافظة على هذا النظام و�صيانته.
 - 2 - 6يلتزم املرخ�ص له �أن مينح فر�ص ــا مت�س ــاوية لكل املنتفع ــني فـي منطق ــة
الرتخي�ص فـي احل�صول على نوع وجودة اخلدمات املرخ�صة ذاتها
وبالتعرفة نف�سها ،و�أن يحد  -بقدر الإمكان  -من التباين فـي التقنيات
املتاحة �أو املنا�سبة �أو املطلوبة خلدمة فئة معينة من املنتفعني.
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 - 3 - 6يلتزم املرخــ�ص له ب�إخطار الهيئــة كتابة قبل ( )12اثني ع�ش ــر �شهرا فـي
احلاالت الآتية:
أ� � -إنهاء خدمة مرخ�صة قائمة.
ب � -أي تغيري فـي خدمة مرخ�صة قد يجعل �أجهزة �أي منتفع تالفة� ،أو يجعل
تلك اخلدمة غري قابلة لال�ستعمال ،ويجب �أن يت�ضمن الإخطار بيان
التحول املالئم للخدمة اجلديدة ،و�إجراءات انتقال املنتفع �إليها،
كما يلتزم ب�أي متطلبات قد تفر�ضها الهيئة ل�ضمان توفر اخلدمات
املرخ�صة.
 - 4 - 6يلتزم املرخ�ص له ب�أن يقدم للهيئة منوذج اتفاقية اخلدمة املوحدة للمنتفعني
تت�ضمن �شروط و�أحكام تزويدهم باخلدمات املرخ�صة ،وذلك العتماده من
قبل الهيئة قبل تقدمي اخلدمة للمنتفعني.
ويعترب منوذج االتفاقية �ساري املفعول �إذا مل تعرت�ض عليه الهيئة خالل
( )30ثالثني يوم عمل من تاريخ ت�سلمه لها� ،أو من التاريخ الالحق املحدد
لتنفـيذه� ،أما �إذا اعرت�ضت الهيئة على النموذج خالل تلك الفرتة ،فعليها �أن
تبلغ املرخ�ص له كتابة ب�أ�سباب اعرتا�ضها ،وعليه خالل ( )15خم�سة ع�شر
يوم عمل من تاريخ ت�سلمه العرتا�ض الهيئة �أن يعدل النموذج وفقا لذلك.
 - 5 - 6يجوز للمرخ�ص له تعديل منوذج اتفاقية اخلدمة املوحدة للمنتفعني من
وقت لآخر ،وي�سري فـي �ش�أن هذا التعديل حكم ال�شرط (. )4-6
 - 6 - 6يلتزم املرخ�ص له ب�إبالغ جميع املنتفعني بنموذج اتفاقية اخلدمة املوحدة
للمنتفعني وتعديالتها ،ويلتزم فـيما بعد بتوفـري اخلدمات املرخ�صة
وفقا ملا ورد فـي االتفاقية.
 - 7 - 6يلتزم املرخ�ص له ب�أن يقدم �إىل الهيئة الئحة تت�ضمن �إجراءات فعالة لنظر
�شكاوى املنتفعني فـيما يتعلق بتقدمي خدمات االت�صاالت ،وذلك خالل
( ) 3ثالثة �أ�شهر من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص ،وتعترب هذه
الالئحة �سارية املفعول �إذا مل تعرت�ض عليها الهيئة خالل ( ) 30ثالثني
يوم عمل من تاريخ ت�سلمها� ،أما �إذا اعرت�ضت الهيئة على الالئحة خالل
تلك الفرتة ،فعليها �أن تبلغ املرخ�ص له كتابة ب�أ�سباب اعرتا�ضها ،وعليه
خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ ت�سلمه العرتا�ض الهيئة �أن
يعدل الالئحة وفقا لذلك.
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 - 8 - 6حتدد الهيئة الطريقة التي تتبع لن�شر الالئحة امل�شار �إليها فـي ال�شرط
( )7-6وتعديالتها� ،أو االطالع عليها ،ويلتزم املرخ�ص له بالبت فـي
ال�شكاوى املقدمة من املنتفعني حال ت�سلمها ،وفقا لهذه الالئحة ولوائح
وقرارات و�أوامر و�إر�شادات الهيئة.
 - 9 - 6يجوز للمرخ�ص له تعديل الالئحة امل�شار �إليها فـي ال�شرط ( )7-6من
وقت لآخر ،وي�سري فـي �ش�أن هذا التعديل احلكم املن�صو�ص عليه فـي
ال�شرط ذاته.
 - 10 - 6يلتزم املرخ�ص له برد املبالغ امل�ستحقة للمنتفعني �أو غريهم خالل الأجل
الذي حتدده الهيئة ،وذلك فـي حالة �إلغاء �أو انتهاء الرتخي�ص �أو التوقف
عن توفـري �أي خدمة مرخ�صة.
 - 7متطلبات جودة اخلدمة
 - 1 - 7يلتزم املرخ�ص له بتحقيق متطلبات جودة اخلدمة وفقا للوائح والقرارات
والأوامر والإر�شادات التي ت�صدرها الهيئة من وقت لآخر.
 - 2 - 7يلتزم املرخ�ص له باالحتفاظ ب�سجالت للمعلومات تثبت التزامه مبتطلبات
جودة اخلدمة وذلك على النحو الذي حتدده الهيئة ،كما يلتزم بالوفاء
مبتطلبات الإف�صاح عن �أي معلومات �إ�ضافـية تطلبها الهيئة ،وبن�شر
م�ؤ�شرات �أداء جودة اخلدمة من خالل و�سائل الإعالم.
 - 8خدمات ال�صيانة
 - 1 - 8يلت ــزم املرخــ�ص لــه بتوفـري خدمات ال�صيانة بناء على طلب معقول من
�أي منتفع يوفر له اخلدمة املرخ�صة ،وذلك فـيما يتعلق بكل من النظام
املرخ�ص ،و�أجهزة االت�صاالت املعتمدة التي يوفرها املرخ�ص له.
 - 2 - 8ال ينطبق ال�شرط ( )1-8فـي �أي من احلاالت الآتية:
� - 1 - 2 - 8إذا كان �إ�صالح �أي نظام �أو جهاز غري جمد اقت�صاديا �أو �أن
قطع الغيار الالزمة مل تعد متوفرة.
-29-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1416

� - 2 - 2 - 8إذا ر�أت الهيئة �أنه من غري املعقول �أن يطلب من املرخ�ص
له تقدمي اخلدمات املطلوبة بوا�سطة الأنظمة املرخ�صة
لظروف معينة ،ومنها على �سبيل املثال ولي�س احل�صر:
أ�  -ظروف خارجة عن �سيطرة املرخ�ص له.
ب � -إذا كان من �ش�أن تقدمي اخلدمة تعري�ض �صحة �أو �سالمة
�أي �شخ�ص مكلف بتوفـري تلك اخلدمة خلطر غري
مربر.
جـ � -إذا كانت ال�صيانة املطلوبة غري معقولة من الناحية العملية.
� - 9إنهاء �أو تعليق اخلدمات املرخ�صة
 - 1 - 9ال يجوز للمرخ�ص له �إنهاء عمل الأنظمة املرخ�صة �أو �أي جزء منها ب�شكل
متعمد ،كما ال يجوز له �أن يعلق �أي نوع من اخلدمات املرخ�صة دون �إخطار
كتابي م�سبق للهيئة ،و�إخطار م�سبق للمنتفعني املت�أثرين ب�إنهاء اخلدمة
�أو تعليقها وفق �إطار زمني حتدده الهيئة.
 - 2 - 9ال ينطبق ال�شرط ( )1-9فـي �أي من احلالتني الآتيتني:
أ� � -إذا كان الإنهاء �أو التعليق راجعا �إىل حالة طارئة ،كحالة القوة القاهرة.
ب � -إذا كان الإنهاء �أو التعليق خلدمة مرخ�صة يوفرها املرخ�ص له ملنتفع
ما ي�شكل نظام ات�صاالته خطرا على �سالمة الأنظمة املرخ�صة.
� - 10أ�سعار التجزئة
يقدم املرخ�ص له ال�شروط والأحكام التي يقرتحها لتقدمي اخلدمات املرخ�صة
ب�أ�سعار التجزئة وفقا للوائح والقرارات والأوامر والإر�شادات والتوجيهات التي
ت�صدرها الهيئة فـي هذا ال�ش�أن.
 - 11خدمات النفاذ والربط البيني 		
 - 1 - 11يجوز للمرخ�ص له احل�صول على خدمات النفاذ والربط البيني وفقا
للوائح والقرارات والأوامر والإر�شادات ال�صادرة من الهيئة.
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 - 2 - 11يلتزم املرخ�ص له بتوفـري خدمات النفاذ والربط البيني لأي مرخ�ص له
م�ستحق يرغب فـي احل�صول على خدمات النفاذ والربط البيني وفقا
للوائح والقرارات والأوامر والإر�شادات ال�صادرة من الهيئة.
 - 3 - 11يجوز للمرخ�ص له طلب النفاذ على �أ�س�س جتارية للبنية الأ�سا�سية
التابعة للمرخ�ص لهم الآخرين التي ال تخ�ضع لأحكام الئحة النفاذ
والربط البيني.
 - 12خدمة الطرف الثالث
 - 1 - 12يتعهد املرخ�ص له ب�أن ي�سمح لأي مرخ�ص له �أو موفر خدمة �أن يربط
نظام ات�صاالته املرخ�ص بالأنظمة املرخ�صة ،لكي يتمكن من تقدمي
خدمات االت�صاالت من خاللها.
 - 2 - 12ال ينطبـق ال�ش ــرط (� )1-12إذا ر�أت الهيئة �أن الطلب غري معقول لأي
من الأ�سباب الآتية على �سبيل املثال ولي�س احل�صر:
أ�  -خارج عن �سيطرة املرخ�ص له.
ب  -يت�سبب �أو من املحتمل �أن يت�سبب فـي خطر �أو تلف �أو �أذى لأي
�شخ�ص �أو ممتلكات.
ج  -يت�سبب �أو من املحتمل �أن يت�سبب فـي تلف �أو تداخل فـي عمل
الأنظمة املرخ�صة �أو تعطيل خدمات االت�صاالت التي يقدمها.
د  -ال يبدو معقوال من الناحية العملية.
 - 13التوافق الت�شغيلي للأنظمة واملعايري الفنية
 - 1 - 13يلتزم املرخ�ص له ب�أي لوائح �أو معايري فنية �أو قواعد �أو �إر�شادات ت�صدرها
الهيئة بغر�ض �ضمان التوافق الت�شغيلي للأنظمة واخلدمات املرخ�صة
مع �أنظمة وخدمات االت�صاالت املقدمة من قبل م�شغلني مرخ�صني
�آخرين ب�شكل مالئم فنيا ،واقت�صاديا.
 - 2 - 13يلتزم املرخ�ص له بالت�أكد من �أن جميع مكونات الأنظمة املرخ�صة والأجهزة
املربوطة بها والتي ت�ستعمل فـي توفـري اخلدمات املرخ�صة ،موافق عليها،
ومعتم ــدة وفق ــا لأحك ــام القان ــون واللوائــح �أو �أي معايري فنية حتددها،
�أو توافق عليها الهيئة.
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 - 14ربط الأجهزة الطرفـية
يجب على املرخ�ص له �أن يربط بنظام ات�صاالته املرخ�ص �أو ي�سمح ب�أن يربط به
�أي جهاز طرفـي متت املوافقة عليه وفقا لأحكام القانون �أو اللوائح ال�سارية �أو
تتوفر فـيه موا�صفات فنية معقولة فـي نظر الهيئة ،ويتبناها املرخ�ص له.
� - 15إ�صدار الفواتري
مع عدم الإخالل مبا تقرره الهيئة ب�ش�أن الفواتري ال�صادرة عن املرخ�ص له،
يلتزم املرخ�ص له بالآتي:
 - 1 - 15ع ــدم �إ�صــدار �أي فاتورة متعلقة بخدمة مرخ�صة �إال �إذا كان كل مبلغ مدرج
فـيها ميثل القيمة احلقيقية للخدمة املقدمة.
� - 2 - 15أن يع ــد املرخ ــ�ص له خ ــالل مدة ال تزيد على ( ) 3ثالثة �أ�شهر من التاريخ
الفعلي ل�سريان الرتخي�ص الئحة �إجراءات منا�سبة ت�ضمن الدقة فـي �إ�صدار
الفواتري وفقا لل�شرط ( ،)1-15ويتعني احل�صول على موافقة الهيئة على
هذه الالئحة قبل و�ضعها مو�ضع التطبيق.
 - 3 - 15االحتفاظ بال�سجالت الالزمة للت�أكد من �أن �إجراءات �إ�صدار الفواتري
متوافقة مع الأحكام الواردة فـي الالئحة امل�شار �إليها فـي ال�شرط
( ،)2-15ويتعني االحتفاظ بهذه ال�سجالت ملدة ال تقل عن (� )2سنتني
من تاريخ �إعدادها.
 - 4 - 15تزويد الهيئة من وقت لآخر ب�أي معلومات تطلبها للتحقق من جودة
املعايري املطبقة ب�ش�أن �إ�صدار الفواتري ،و�أن ي�سمح لأي �شخ�ص تخوله
الهيئة حرية الدخول �إىل �أي موقع لتدقيق �أو فح�ص �أو اختبار نظام
�إ�صدار الفواتري �أو �أي جزء منه ،وذلك على نفقته.
 - 5 - 15تقدمي معلومات مف�صلة ومبوبة فـي الفواتري لأي منتفع بناء على طلبه،
فـيما يتعلق ب�أ�سعار �أي خدمات ات�صاالت قدمت له ،وذلك نظري تعرفة
معقولة تقرها الهيئة.
 - 16الرتقيم
يجب على املرخ�ص له االلتزام بخطة الرتقيم الوطنية وبكل القرارات �أو الأوامر
�أو الإر�شادات التي ت�صدرها الهيئة.
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 - 17االت�صاالت الراديوية وتخ�صي�ص الرتددات
 - 1 - 17تخ�ص ــ�ص الهيئة للمرخ ـ ــ�ص له ،من وقـ ــت لآخ ــر ،الرتددات الراديويـ ـ ــة
�أو حزم الرتددات ال�ضرورية ،فـي �إطار ترخي�ص راديوي ،وفقا ملا تن�ص
عليه خطة الرتددات الوطنية ،وذلك بالقدر الذي مي ّكن املرخ�ص له من
ممار�سة حقوقه و�أداء واجباته وفقا لهذا الرتخي�ص� ،شريطة �أن يلتزم
بالآتي:
أ�  -التحقق من �أن �أجهزته الراديوية م�صممة ومبنية وم�شغلة وم�صانة
بحيث ال تت�سبب فـي �أي ت�شوي�ش ال داعي له عند ا�ستعمالها.
ب  -عدم ال�سماح لأي �شخ�ص ب�أن ي�ستعمل �أيا من الأجهزة الراديوية
املكونة ملحطاته �إال �إذا كان مثل هذا ال�شخ�ص حتت �سيطرة و�إ�شراف
املرخ�ص له �أو خموال بذلك.
ج  -الت�أكد من �أن كل الأ�شخا�ص الذين ي�ستعملون الأجهزة الراديوية
املكونة ملحطاته على وعي ومعرفة تامة ب�شروط هذا الرتخي�ص
وااللتزام بها.
د  -ال�سماح لأي �شخ�ص خمول من الهيئة حرية الو�صول فـي �أي وقت
�إىل حمطاته الراديوية بغر�ض فح�ص مكوناتها �أو عند ظهور حالة
طوارئ ،وذلك من �أجل التحقق من التزام املرخ�ص له ب�شروط
الرتخي�ص� ،أو فح�ص م�صادر الت�شوي�ش على م�شغل �آخر �أو جهة
�أخرى.
هـ  -عدم ا�ستعمال حمطاته الراديوية� ،أو غلقها متاما ،ووقفها عن
العمل فورا ،بناء على طلب ممن تخوله الهيئة ر�سميا بذلك وفقا
لأحكام القانون وللمدة التي يحددها فـي طلبه ،وذلك فـي حالة
�إخالل املرخ�ص له ب�أي �شرط من �شروط الرتخي�ص الراديوي �أو
خمالفة �أحكام القانون.
و  -عدم ت�شغيل �أو ا�ستخدام املحطات الراديوية �أو �أجهزة االت�صاالت
الراديوية فـي �أي غر�ض خالفا للأغرا�ض املحددة فـي الرتخي�ص
الراديوي.
-33-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1416

ز  -التقيد بجميع االتفاقيات التي مت التوقيع عليها من قبل �سلطنة
عمان مع الدول املجاورة من �أجل ال�سيطرة على التغطية املتجاوزة
للحدود ،والتداخل ال�ضار ،مع وجوب ا�ستخدام الرتددات وفقا للوائح
والقرارات والتو�صيات ال�صادرة من االحتاد الدويل لالت�صاالت عند
ا�ستخدام الرتددات املخ�ص�صة له فـي املناطق احلدودية وال�ساحلية.
 - 18التزامات املرخ�ص له فـي جمال الت�شغيل والتدريب
 - 1 - 18يلتزم املرخ�ص له ب�أن يتخذ كل اخلطوات الالزمة لتدريب العاملني
العمانيني ل�شغل الوظائف املتاحة فـي هيكله التنظيمي الفني والإداري
وفـي كل امل�ستويات ،كما يلتزم بتحقيق ن�سب التعمني املن�صو�ص عليها
فـي امللحق (�أ) من هذا الرتخي�ص ،ويجوز بقرار من الرئي�س التنفـيذي
للهيئة زيادة تلك الن�سب وفقا لتوجه احلكومة فـي هذا ال�ش�أن ،وفـي
حالة عدم التزام املرخ�ص له بن�سب التعمني تقوم اجلهة املعنية ب�إيقاع
العقوبات املقررة وفقا للأنظمة املعمول بها ،وذلك دون الإخالل
بالإجراءات املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط ( )29من هذا الرتخي�ص.
 - 2 - 18يجــوز للمرخ�ص له توظيف خرباء غي ــر عمانيني لرتكيب وت�شغيـ ـ ــل
و�صيانة وا�ستغالل �أنظمة االت�صاالت وتقدمي اخلدمات املرخ�صة ،وذلك
وفقا للقوانني واللوائح والقرارات ذات ال�صلة� ،شريطة تزويد الهيئة
بال�سرية الذاتية لكل منهم للموافقة عليها قبل توظيفه ،وعلى املرخ�ص
له خف�ض عدد ه�ؤالء اخلرباء ،وت�أهيل الكوادر العمانية فـي تلك املجاالت
وفقا لربنامج زمني يتفق عليه مع الهيئة.
 - 19التزامات حتقيق القيمة امل�ضافة داخل �سلطنة عمان
يلتزم املرخ�ص له بتعزيز م�شرتياته من ال�سلع واخلدمات املحلية �إىل �أق�صى حد،
والعمل على حت�سني �إمكانيات وقدرات العمانيني ،وال�شركات العمانية بغر�ض
حتقيق فوائد جتارية م�ستدامة ل�سلطنة عمان طبقا للتوجيهات احلكومية
التي ت�صدر فـي هذا ال�ش�أن كما يلتزم املرخ�ص له بتقدمي تقرير دوري عن قيمة
الأعمال املحلية امل�سندة ون�سبتها الكلية من حجم املعامالت.
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 - 20التزامات املرخ�ص له فـي جمال اخل�صو�صية وال�سرية
 - 1-20يلتزم املرخ�ص له ب�ضمان خ�صو�صية و�سرية املعلومات و�أ�سرار العمل التي
يح�صل عليها �أو يكت�سبها خالل عمله من �أي �شخ�ص يزوده باخلدمات
املرخ�صة وذلك عن طريق و�ضع الإجراءات املنا�سبة وتطبيقها للحفاظ
على �سرية تلك املعلومات.
 - 2-20يلتزم املرخ�ص له باالحتفاظ مبعلومات كافـية عن �إجراءاته اخلا�صة
باملحافظة على ال�سرية بالقدر الذي تقبله الهيئة ،وفاء مبتطلبات
ال�شرط (.)1-20
 - 3 -20يلتزم املرخ�ص له ب�أال ي�ستعمل �أو ي�سمح با�ستعمال �أي جهاز من مكونات
الأنظمة املرخ�صة القادرة على الت�سجيل �أو املراقبة ال�صامتة �أو التن�صت
على مكاملات هاتفـية جارية� ،أو بيانات منقولة بوا�سطة ال�شبكة� ،إال �إذا كان
ذلك فـي احلاالت املبينة فـي القانون ،وبالإجراءات املن�صو�ص عليها فـيه،
وبعد احل�صول على موافقة اجلهات الأمنية �أو الق�ضائية.
 - 21حظر املمار�سات املنافـية للمناف�سة
 - 1 - 21يحظر على املرخ�ص له �أن يدعم ب�شكل غري عادل ،متبادل �أو من جانب
واحد� ،أعماله �أو �أعمال فروعه فـيما يتعلق بتوفـري اخلدمات املرخ�ص له
تقدميها وفقا لل�شرط ( )1من اجلزء الثاين من هذا الرتخي�ص� ،أو �أي
خدمات يتم توفـريها وفقا لأي ترخي�ص �صادر من الهيئة.
 - 2 - 21يلتزم املرخ�ص له باالحتفاظ بال�سجالت التي تبني التحويالت املالية
بني الأعمال املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط (.)1 - 21
 - 3 - 21تتخذ الهيئة عند خمالفة املرخ�ص له لل�شرط ( )1 -21الإجراءات التي
تراها الزمة ،مع مراعاة ما �إذا كان املرخ�ص له قام بالدعم بغر�ض الوفاء
ب�أي التزام مفرو�ض عليه مبقت�ضى هذا الرتخي�ص من عدمه.
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 - 4 - 21يلتزم املرخ�ص له باللوائح والقرارات والأوامر والإر�شادات ال�صادرة من
الهيئة واملتعلقة باملمار�سات املنافـية للمناف�سة ،والهيمنة على ال�سوق
و�إ�ساءة ا�ستخدام املركز املهيمن ،وكل القرارات والأوامر والإر�شادات
والتوجيهات ال�صادرة من الهيئة.
 - 22متطلبات تقارير احل�سابات املالية
 - 1 - 22يلتزم املرخ�ص له خالل ( )5خم�سة �أ�شهر من نهاية ال�سنة املالية� ،أن
ي�سلم الهيئة قوائمه املالية املدققة كما هي فـي نهاية تلك ال�سنة ،ويتعني
�أن تكون م�صحوبة بتقرير من مدقق ح�سابات م�ستقل يبني �أن هذه
القوائم متثل املركز املايل للمرخ�ص له فـي ال�سنة امل�شار �إليها ،و�أنها قد
�أعدت وفقا للمبادئ املحا�سبية املعمول بها ،واملقبولة فـي �سلطنة عمان.
 - 2 - 22يلتزم املرخ�ص له باالحتفاظ بنظام حما�سبي ي�سمح بت�سجيل اال�ستثمارات
والنفقات والعوائد والإيرادات وفقا للمبادئ املحا�سبية املعمول بها
واملعتمدة فـي �سلطنة عمان ،ووفقا لطلب الهيئة لغر�ض ح�ساب الإتاوة
ور�سوم الرتخي�ص وغريها من املدفوعات التي ين�ص عليها القانون.
 - 3 - 22يجوز للهيئة �أن تطلب من املرخ�ص له تزويدها مبعلومات حما�سبية
�أخرى من �أجل مراقبة تطبيق �شروط الرتخي�ص ،وفر�ضها ب�شكل فعال،
وعلى املرخ�ص له تزويد الهيئة بتلك املعلومات خالل مدة معقولة
حتددها له.
� - 4 - 22إذا ف�شل املرخ�ص له فـي الوفاء بااللتزامات املن�صو�ص عليها فـي البندين
(� )3 - 22 ،2- 22أو �إذا كان النظام املحا�سبي الذي و�ضعه املرخ�ص له قد
ف�شل فـي حتقيق �أهدافه املن�صو�ص عليها فـي هذا ال�شرط جاز للهيئة �أن
تطلب من املرخ�ص له توفـري بع�ض اخلدمات املرخ�صة من خالل ق�سم
�أو �أق�سام منف�صلة� ،أو فرع �أو فروع منف�صلة� ،أو تابع �أو تابعني منف�صلني.
 - 5 - 22يلتزم املرخ�ص له عند ح�صوله على �أكرث من ترخي�ص ،بتطبيق ال�شرط
( )1-22على كل ترخي�ص ب�شكل منف�صل وباملتطلبات نف�سها.
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 - 23االلتزام بتوفـري املعلومات
 - 1 - 23يلتزم املرخ�ص له بحفظ املعلومات التي تطلب منه الهيئة االحتفاظ
بها وفقا للطريقة التي حتددها ،و�أن يقدمها فـي الوقت الذي حتدده،
وللهيئة �أن تطلب هذه املعلومات فـي �شكل تقارير و�إح�صائيات دورية
و�أي �شكل �آخر.
 - 2 - 23يلتزم املرخ�ص له بال�سماح لأي �شخ�ص تخوله الهيئة الو�صول فـي �أي
وقت �إىل كل �أجهزته ومعداته ومرافقه وكتبه و�سجالته ذات العالقة
بتنفـيذ �شروط الرتخي�ص.
 - 3 - 23يجوز للهيئة توقيع الغرامة على املرخ�ص له وفقا لل�شرط ( )29من
هذا الرتخي�ص �إذا مل يلتزم بتقدمي املعلومات� ،أو قدمها بخالف
ال�شكل الذي حددته الهيئة� ،أو فـي غري املوعد املحدد.
� - 24إ�سناد الأعمال �إىل �شركات خارجية
 - 1 -24يجب �أن يكون �إ�سناد املرخ�ص له لأعمال الأن�شطة الت�شغيلية للأنظمة
املرخ�صة �إىل �شركات غري م�سجلة فـي �سلطنة عمان بعد موافقة الهيئة
وفقا للأ�س�س التي ي�صدر بها قرار من الرئي�س التنفـيذي للهيئة فـي
هذا ال�ش�أن.
 - 2 - 24يجوز للهيئة فـي �أي وقت �أن تطلب �أي معلومات تتعلق ب�إ�سناد تلك
الأعمال �إىل �شركات خارجية.
 - 25الإبالغ امل�سبق عن التغيري فـي ملكية الأ�سهم
 - 1 - 25يجب احل�صول على موافقة الهيئة قبل تغيري ملكية �أي �شخ�ص لأ�سهمه
لدى املرخ�ص له �إذا كان هذا التغيري يجعل عدد الأ�سهم الرتاكمي
الذي ميلكه ذلك ال�شخ�ص يبلغ ن�سبة ( )%5خم�سة باملائة من �أ�سهم
املرخ�ص له �أو يزيد عليها.
 - 2 - 25يجب �أن يقدم طلب املوافقة امل�شار �إليه فـي ال�شرط ( )1-25قبل ()30
ثالثني يوم عمل من التاريخ املقرتح ل�سريان هذا التغيري �أو اكت�ساب
الأ�سهم.
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 - 3- 25يلتزم املرخ�ص له ب�إبالغ الهيئة �سنويا خالل ( )30ثالثني يوم عمل
من كل �سنة من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص با�سم �أي �شخ�ص
طبيعي �أو معنوي ميلك �أكرث من ( )%50خم�سني باملائة من �أ�سـهم
املرخ�ص له املبا�شرة �أو غري املبا�شرة ،وجمموع الأ�سهم التي ميلكها فـي
تاريخ الإبالغ.
 - 4 - 25يجوز للهيئة �أن تطلب من املرخ�ص له �أي معلومات ذات عالقة ب�أي
اندماج� ،أو ا�ستحواذ خا�صة به.
 - 26ر�سوم الرتخي�ص والر�سوم ال�سنوية
 - 1 - 26يلتزم املرخ�ص ب�سداد ر�سم �إ�صدار الرتخي�ص لأول مرة وفقا للقرار رقم
 2019/84بتحديد ر�سوم تراخي�ص تقدمي خدمات االت�صاالت.
 - 2 - 26يلتزم املرخ�ص له ب�سداد الر�سوم ال�سنوية التي حتددها الهيئة مبا
ال يجاوز القدر الالزم لتكاليف الت�شغيل والنفقات املتوقعة لكل �سنة
مالية للهيئة وفقا مليزانيتها التقديرية لل�سنة القادمة وطبقا لأحكام
القانون ،وت�سدد ح�صة ال�سنة الأوىل للهيئة خالل ( )30ثالثني يوما
من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص ،وفـيما يلي ت�سدد �سنويا مقدما
فـي ميعاد ال يتجاوز �أول يناير من كل عام.
 - 3 - 26يلتزم املرخ�ص له فـي حالة الت�أخر عن دفع الر�سوم امل�شار �إليها فـي
ال�شرط ( )2- 26فـي ميعادها ،ب�سداد غرامة بن�سبة من مقدار الفائدة
ال�سنوية على قرو�ض البنوك التجارية التي يتم ن�شرها من وقت لآخر
من قبل البنك املركزي العماين عن كل يوم ت�أخري.
 - 27حتويل الرتخي�ص
 - 1 - 27ال يجوز للمرخ�ص له حتويل هذا الرتخي�ص �إىل �أي �شخ�ص �آخر �إال بعد
احل�صول على موافقة كتابية م�سبقة من الهيئة.
 - 2 - 27يتعني على كل من يتم حتويل الرتخي�ص �إليه �أن يقدم الوثائق التي تراها
الهيئة منا�سبة ك�شرط الكت�ساب احلقوق التي يرتبها هذا الرتخي�ص.
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 - 28النزاعات
تتوىل الهيئة النظر فـي النزاعات التي تن�ش�أ بني املرخ�ص له واملرخ�ص لهم
الآخرين �أو املنتفعني والف�صل فـيها وفقا لأحكام القانون واللوائح ال�صادرة من
الهيئة.
 - 29الغرامات
 - 1 - 29تخطر الهيئة املرخ�ص له كتابة عند �إخالله بااللتزامات املفرو�ضة
عليه مبوجب هذا الرتخي�ص ،ومينح مهلة معقولة تقدرها الهيئة
مبا ال يقل عن ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل ليقدم خطة عمل لإ�صالح
الإخالل تت�ضمن املدة الالزمة لتنفـيذها ،وذلك فـي احلاالت التي
يكون فـيها �إ�صالح الإخالل ممكنا ،وللهيئة �إقرار اخلطة ،و�إخطار
املرخ�ص له لتنفـيذها.
 - 2 - 29بالإ�ضافة �إىل �أي جزاءات من�صو�ص عليها فـي هذا الرتخي�ص� ،أو �أي
جزاءات من�صو�ص عليها فـي القانون ،والقوانني الأخرى �أو اللوائح �أو
القرارات ال�صادرة تنفـيذا لها ،تفر�ض الهيئة على املرخ�ص له الغرامة
التي تقدرها بن�سبة مئوية من احل�صة التي يدفعها طبقا لل�شــرط
( )2 - 26من هذا الرتخي�ص ،وذلك فـي �أي من احلاالت الآتية:
أ� � -إذا مل يقدم املرخ�ص له خطة �إ�صالح خالل املدة املحددة من الهيئة،
�أو مل تقر الهيئة هذه اخلطة.
ب � -إذا ف�شل املرخ�ص له فـي تنفـيذ خطة الإ�صالح خالل املدة املحددة
له من الهيئة.
ج � -إذا مل يلتزم املرخ�ص له ب�أي من �أحكام و�شروط هذا الرتخي�ص.
 - 30اختيار امل�شغل
يجب على املرخ�ص له دع ــم تقنية اختيــار امل�شغل ح�سب املكامل ــة وتقني ــة االختي ــار
امل�سبق للم�شغل.
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1416

ثانيا :املالحق

امللحــــــق ( أ� )
التعميــــــــن
 - 1يلتزم املرخ�ص له بتحقيق ن�سب التعمني املحددة فـي هذا امللحق:

املرحلة
م�ستويات
الوظائف
موظف تنفـيذي
مدير
رئي�س دائرة
رئي�س ق�سم
مهني
موظف م�ساندة
العدد الكلي

بعد
بعد
بعد
بعد
بعد
(� )12شهرا (� )24شهرا (� )36شهرا (� )48شهرا (� )60شهرا
من التاريخ من التاريخ من التاريخ من التاريخ من التاريخ
الفعلي
الفعلي
الفعلي
الفعلي
الفعلي
ل�سريان
ل�سريان
ل�سريان
ل�سريان
ل�سريان
الرتخي�ص الرتخي�ص الرتخي�ص الرتخي�ص الرتخي�ص

%17
%13
%40
%57
%48
%76
%57

%33
%37
%60
%69
%78
%84
%77

%33
%50
%70
%75
%87
%92
%86

%50
%50
%70
%77
%90
%94
%88

%50
%50
%70
%87
%91
%94
%90

 - 2فـي حالة عدم حتقيق �أي من ن�سب التعمني لكل م�ستوى ،توقع الغرامة التي تقدرها
الهيئة وفقا لل�شرط ( )1-18من هذا الرتخي�ص.
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�إعـــالنــــات ر�سميـــــــــة
�إعـــالنــــات جتاريـــــــة

(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

QÉªãà°S’G èjhôJh áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh
¿Ó````````YEG
ΩÉ``µMC’ É`` ≤ah á``dƒÑ≤ŸG ájQÉéàdG äÉeÓ©dG π«é°ùJ äÉÑ∏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 äÉ`eÓ©dG (ΩÉ`¶f) ¿ƒ`fÉb
.2017/33 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸÉH
83505 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.ôjó°üàdGh OGÒà°S’G ÖJÉµe
Ω.Ω.¢T á«à°ùLƒ∏dG á«ŸÉ©dG á«ÑgòdG ácô°ûdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 1038 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2013/10/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
98328 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
.á«YÉæ°üdG äÉØ¶æŸG
Ω.Ω.¢T »YÉæ°üdG QÉªãà°SÓd ¿Ó°U ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,322 :Ü.Q 600 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2015/10/14 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

99977 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
,IQòdG âjR ,óæ¡dG RƒL øgO ,∞ØéŸG óæ¡dG RƒL ,¢ùWÉ£H äÉbÉbQ ,á¡cÉa äÉbÉbQ ,Qƒ“
¿ƒàjõdG âjR ,áé∏ãe ¬cGƒa ,∂ª°ùdG øe áYƒæ°üe á«FGòZ äÉéàæe ,πcCÓd á◊É°U äƒjR
.ΩÉ©£∏d ¢ùª°ûdG OÉÑY âjR ,π∏ﬂ ,ΩÉ©£∏d π«îf âjR ,ΩÉ©£∏d
IQÉéà∏d á«æWƒdG ™∏£dG ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,317 :Ü.Q 83 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/1/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

99978 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
ΩGóîà°SÓd á«JÉÑf äGô°†ëà°ùe ,Iƒ¡≤∏d á¡µf äÉÑ°ùµe ,πØfôb ,áaôb ,áJ’ƒcƒ°T ,âjƒµ°ùH
π°ùY ,äGQÉ¡H ,πHGƒJ ,»¡£dG í∏e ,∂©c äÉjƒ∏M ,äGQÉ¡H ,á°üªﬁ ÒZ Iƒ¡b ,Iƒ¡≤∏d πFGóÑc
…ô°ûÑdG ∑Ó¡à°SÓd πëædG äÉµ∏e ΩÓg ,á«æ«ëW IhÓM ,ΩÉ©£∏d ÚëW ,≥«bO ,QÉ°ûa ,πëædG
,RQCG ,(∂©c) Qƒa »à«H ,∫OôN ,Oƒ°SCG π°ùY ,õ«fƒjÉe ,áfhôµ©e ,(á«Ñ£dG ¢VGôZC’G Ò¨d)
.íª≤dG ÚëW ,πN ,…É°T ,ôµ°S ,ó«ª°ùdG ,ºWÉª£dG á°ü∏°U ,äÉ£∏°ù∏d πHGƒJ,(πHGƒJ) ¿GôØYR
IQÉéà∏d á«æWƒdG ™∏£dG ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,317 :Ü.Q 83 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/1/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

103765 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
.äÉjƒ∏Mh õHÉﬂ
IóëàŸG ™jQÉ°ûª∏d áj’ƒdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,133 :Ü.Q 1728 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/7/26 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

104028 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.»gÉ≤ŸG
Ω.Ω.¢T Ωô≤dG ∑ÓeCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,102 :Ü.Q 21 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/8/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110759 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.º©£e
™jQÉ°ûŸG ôjƒ£àd §≤°ùe áMGh :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,äGôeÉ©dG 131 :.Ü.Q 590 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/6/8 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126623 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 22 áÄØdG »`a
á«Ñ«côJ OGƒe øe hCG áé°ùfC’G øe äÓ¶e ,äÓ¶ŸGh ΩÉ«ÿG ,∑ÉÑ°ûdGh •ƒ«ÿGh ∫ÉÑ◊G
.É¡∏FGóHh ΩÉÿG ±É«dC’G øe è«°ùf OGƒe ,∂«à°SÓÑdG hCG •É£ŸG hCG iƒ≤ŸG áYô°TC’G
Ω.Ω.¢T á«dhódG …Oƒª©dG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,329 :Ü.Q 381 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/4 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

129706 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.»gÉ≤e
IóëàŸG ‹Éà°ùdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉﬁ ,πîf 318 :Ü.Q 600 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/30 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130161 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.á«µÑ°ûdG ôFÉà°ùdGh ôFÉà°ù∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
IQÉéà∏d πFÉª°S äÉcôH :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,á«∏NGódG á¶aÉﬁ ,πFÉª°S áj’h ,Qhô°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/17 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

130323 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
.øjôªà©ŸGh êÉé◊G π≤fh ôØ°ùdG ä’Éch á£°ûfCG
á«°UƒJ - IQÉéàdGh Iôª©dGh èë∏d Úeô◊G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,QÉØX á¶aÉﬁ ,ádÓ°U áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130721 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
.äGhóædGh äGô“DƒŸG º«¶æJ
IQÉéà∏d ƒª°ùdG ¥óZ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
,§``≤°ùe á`` ¶aÉﬁ ,Ö`` «°ùdG á``j’h ,¢VƒÿG 216 :Ü.Q 100 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/8/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

131860 :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 ™«H
∫ÉªYCÓd ¿ÉLôŸGh ¿Éª÷G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉﬁ ,ô°TƒH áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132250 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.ájôµ°ùdG äÉjƒ∏◊Gh õHÉîŸG äÉéàæŸ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
äGQÉªãà°SÓd ádGƒa :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
,§≤°ùe á¶aÉﬁ ,Ö«°ùdG áj’h ,¢VƒÿG 133 :Ü.Q 440 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/10/16 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

132597 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
.∞JÉ¡dGh AÉHô¡µdGh √É«ŸG äÉ£ﬁh äÉµÑ°T AÉ°ûfEG ä’hÉ≤e
Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ¢SGÈf Éª°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉﬁ ,QÉë°U 322 :Ü.Q 667 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/30 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133709 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
.á°ü°üîàŸG ÒZ á«Ñ£dG äGOÉ«©dG
ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ¿õŸG áMGh :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,420 :Ü.Q 122:Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

135482 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.ºYÉ£ŸG
Ω.Ω.¢T IóëàŸG …ôHGƒ÷G ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉﬁ ,Ö«°ùdG 497 :Ü.Q 320 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/2/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

135880 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
.á«fhÎµdE’G IÉcÉëŸG áª¶fCGh á«∏°ùàdG ÜÉ©dCG á£°ûfCG
øWh áëŸ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/3/8 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

141395 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
.¬JÉ≤ë∏eh Üƒ°SÉM Iõ¡LCG ™«æ°üJ
Ω.Ω.¢T á«æWƒdG ¿É≤J’G ⁄ÉY :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,111 :Ü.Q 1266 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/12/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
143869 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
á«Ñ£dG äGOÉ«©dG äÉeóN ,(π«ªŒ ,¢ù`` «°ùîJ ,Qõ«d ,ájó∏L) π«ªéàdG äÉfƒdÉ°U äÉeóN
,¢ù«°ùîJ ,Qõ«d ,ájó∏L) ô©°ûdG íjô°ùJ äÉeóN ,(π«ªŒ ,¢ù«°ùîJ ,Qõ«d ,ájó∏L)
,ájó∏L) ∂«dóàdG êÉ°ùŸG ,(π«ªŒ ,¢ù«°ùîJ ,Qõ«d ,ájó∏L) á«ë°üdG ájÉYôdG ,(π«ªŒ
ájÉæ©dG ,(π«ªŒ ,¢ù«°ùîJ ,Qõ«d ,ájó∏L) á«Ñ£dG IóYÉ°ùŸG ,(π«ªŒ ,¢ù«°ùîJ ,Qõ«d
,Qõ«d ,ájó∏L) á«Áƒ≤àdG áMGô÷G ,(π«ªŒ ,¢ù«°ùîJ ,Qõ«d ,ájó∏L) øjó«dG ôaÉXCÉH
äÉeóN ,(π«ªŒ ,¢ù«°ùîJ ,Qõ«d ,ájó∏L) ∫Éª÷ÉH ájÉæ©dG äÉeóN ,(π«ªŒ ,¢ù«°ùîJ
.(π«ªŒ ,¢ù«°ùîJ ,Qõ«d ,ájó∏L) »∏«ªµàdG Ö£dG
∫Éª÷Gh áë°ü∏d ¢ùª°T πÑL :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,ô°TƒH :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/2/28 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

146028 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.≈¡≤e
ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ºë°U ±ÉjQCG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/5/26 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

146500 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.ôFÉ°ü©dGh äÉHhô°ûŸG Ëó≤J
IQÉéà∏d »ª°TÉ¡dG ó«©°S øH ô°UÉf :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/6/14 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

146938 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.»gÉ≤ŸG äÉeóN
IQÉéà∏d â«`ØM πÑL »°SGhQ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/6/29 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

147353 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.(âfÎfE’G ≥jôW øY ™«ÑdG) âfÎfE’G ™bGƒe ≥jôW øY ∫ÉªYC’G äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ
∫ÉªYCÓd áÑ«W ôîa :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,:¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/7/14 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

147558 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
.(ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG ìÓ°UEGh áfÉ«°U) á«FÉHô¡µdG Iõ¡LC’G ìÓ°UEGh Ö«côJ
IóëàŸG »HO AGƒLCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/7/29 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

147980 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
,äÉÑcôŸG ™«ª∏Jh ∞«¶æJh äƒ``jõdG π``jóÑJ ,(êGôc) äGQÉ«°ùdG Iô``µª°Sh ìÓ``°UEGh á`` fÉ«°U
áfÉ«°U ,Ö«côJ ,ÊÉÑŸG áfÉ«°Uh ó««°ûàdGh AÉ``æÑdG äÉ``eóN ,É`` ¡MÓ°UEGh äGQÉ``WE’G Ö«côJ
áLQO »`a ºµëàdG ,ájƒ¡àdG ,∞«`ØéàdG ,ójÈàdG ,AGƒ¡dG á«≤æJ ,áÄaóàdG Iõ¡LCG ìÓ°UEGh
.≥jô£dG ÖfÉL ≈∏Y äGQÉ«°ùdG ìÓ°UEG ,AGƒ¡dG ∞««µJh IQGô◊G
IQÉéà∏d á«dhódG QÉ°û◊G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/8/22 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

148395 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
.QƒgõdG º«∏°ùJh ÉjGó¡dG ∞«∏¨J äÉeóN
∫ÉªYCÓd ¥QÉW ƒHCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/9/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

148408 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.(á«FGò¨dG OGƒŸGh RQC’G IQÉŒ)™∏°ùdG ¢VôY
IQÉéà∏d IôéŸG πaGƒb :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,:¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/9/8 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

148448 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
.á«∏°ùJ ÜÉ©dCG
ΩOBG áæL :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/9/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

148452 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.¥ƒ°ùJ õcôe
IQÉéà∏d ióædG ÚMÉjQ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/9/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

148478 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
»°Tƒ∏ÑdG OGó¡°T øH óªMCG øH »∏Y :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/9/14 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

148481 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
.á«ë°üdGh á«fóÑdG ábÉ«∏dG äÉÑjQóJ ,á«ë°üdG …OGƒædG äÉeóN ,á«∏°ùàdG äÉeóN
IQÉéà∏d »Ñ≤ædG ó°TGQ øH óªﬁ øH »∏Y :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/9/14 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-58-

(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

148506 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.äÉ«dÉªµdGh ájòMC’Gh ¢ùHÓŸG ™«H
á«à°ùLƒ∏dG ∫ƒ∏ë∏d ¢SQƒædG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/9/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

148538 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
.è∏K ™æ°üe
IQÉéà∏d ¬µjô°Th »Ñ©µdG óªﬁ øH ó°TGQ øH ¿É£∏°S ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/9/14 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

148539 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
.∞«∏¨àdGh ≠jôØàdGh øë°ûdG π≤æ∏d õé◊G ,øØ°ùdÉH øë°ûdG ,ádƒª◊G ≠jôØJ
ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d …ôª©dG íLGQ á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/9/14 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
148610 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
,áNƒÑ£e äGhGô°†N ,äÉHQƒ°T ,±ƒØ∏ŸG π∏ﬂ ,á«∏≤e ÉWÉ£H ≥FÉbQ ,áNƒÑ£e Ωƒ◊ ,¥ôe
ájôëH äÉfÉWô°S ,Ωƒ◊ ,¬«∏«`a ájôW ∂ª°S íFGô°T ,Ö«∏M ,áæÑL ,¿ÉÑdCG äÉéàæe Ió°ûb
,¢†«ﬂ Íd ,É¡«`a óFÉ°ùdG ƒg Ö«∏◊G ¿ƒµj Ö«∏◊G äÉHhô°ûe ,»M ÒZ QÉﬁ ,á«M ÒZ
∑Éª°SCG ,ΩÉ©£∏d äÉfGƒ«◊G º¶Y ´Éîf ,»JÉÑf øª°S ,®ƒØﬁ ¢SóY ,Ö«∏◊G äÉéàæe
âjR ,®ƒØﬁ ¿ƒàjR ,¢†«H ,Iô°†ﬁ äGô°ùµe ,ΩÉ©£∏d π«îf âjR ,á«M ÒZ ájô°ûb
,IQhóæH ¿ƒé©e ,áHQƒ°ûdG OGóYE’ äGô°†ëà°ùe ,áë∏‡ Ωƒ◊ ,äÓ∏ﬂ ,ΩÉ©£∏d ¿ƒàjR
,ïÑ£∏d IQhóæH Ò°üY ,ÉfƒJ ∂ª°S ,¿ƒª∏°S ,øjOô°S ,¬cGƒa äÉ£∏°S ,äGhGô°†N äÉ£∏°S
º◊ ,áXƒØﬁ ∫ƒ≤H ,ΩÉ©£∏d óæ¡dG RƒL âjR ,óæ¡dG RƒL øgO ,ΩÉ©£∏d ¢ùª°ûdG QGhO âjR
,»M ÒZ …ÈªL ,áXƒØﬁ Ωƒ◊ ,®ƒØﬁ ∂ª°S ,∂ª°ùdG øe á«FGòZ äÉéàæe ,óÑµdG
ΩƒK ,Í∏dG ÜhQ ,¢üª◊G áfƒé©e ¢üªM ,ÉWÉ£H ≥FÉbQ ,í∏‡ ∂ª°S ,ábƒØﬂ Ió°ûb
,»îÑ£ŸG ∫Éª©à°SÓd ¿ƒª«d Ò°üY ,πaÓa ,π°üÑdG äÉ≤∏M ,õcôe Ö«∏M ,(®ƒØﬁ)
.®ƒØëŸG π«Ñ‚õdG ,áé©dG ,ºë∏dG ™e AÉ°†«ÑdG AÉ«dƒ°UÉØdG AÉ°ùM
-60-

(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

IQÉéà∏d ôëÑdG QÉﬁ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/9/19 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

148719 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
äÉÑLƒdG Ëó≤J ºYÉ£e äÉeóN ,ºYÉ£ŸG äÉeóN,äÉjÒàaÉµdG äÉeóN ,»gÉ≤ŸG äÉeóN
.áØ«`ØÿG
IQÉéà∏d á«bô°ûdG ÜƒæL ¢SÉæ°ùf ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/9/22 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

148750 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.(äGQÉ«°ùdÉH ájÉæ©dG äÉéàæe πª°ûJ) äÉÑcôŸG äGQGƒ°ù°ùcGh áæjR ™«H
…OÉ¡dG ∫Óg ƒHCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,äGôeÉ©dG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/9/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

148951 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.ïHÉ£ŸG äGó©e ™«H
ájQÉéàdG ™jQÉ°ûª∏d »ëÑ°üdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/9/28 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-62-

(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

148980 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
.äÉÑcôŸG π«°ùZ ,äÉÑcôŸG º«ë°ûJ
IQÉéà∏d IQƒ£àŸG »MÉ°TƒdG ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/9/29 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

148991 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.»gÉ≤ŸG äÉeóN
áãjó◊G ájQÉéàdG ™jQÉ°ûª∏d º©æJ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/9/29 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149023 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
.IóHõdÉH âjƒµ°ùH ,∂©c áæ«éY ,∂©c Qƒa »àH ,íªb ÚëW ,∂«µfÉH IÓﬁ ôFÉ£a ,äÉjƒ∏M
IóëàŸG IOÉ©°ùdG IôjõL :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/9/30 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149039 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
,äÉæ«àfÉµdG á∏≤æàŸG hCG áàbDƒŸG ºYÉ£ŸG äÉeóN ,äÉjÒàaÉµdG äÉeóN ,»gÉ≤ŸG äÉeóN
.ºYÉ£ŸG äÉeóN
IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG ó«©°ùdG ß◊G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/3 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-64-

(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149040 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
ΩGóîà°SÓd ¿GQóé∏d á«fó©e äÉfÉ£H ,AÉæÑdG »`a ΩGóîà°SÓd ¿GQóé∏d Êó©ŸG ∞«∏¨àdG OGƒe
.AÉæÑdG OGƒe ™«H ,AÉæÑdG »`a
IQÉéà∏d IóëàŸG øjƒµàdG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/2 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149042 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
,äÉ`` `æ«àfÉµdG á`` ∏≤æàŸG hCG á`` àbDƒŸG ºYÉ£ŸG äÉeóN ,äÉjÒàaÉµdG äÉeóN ,»gÉ≤ŸG äÉeóN
.áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG Ëó≤J ºYÉ£e äÉeóN ,ºYÉ£ŸG äÉeóN
IQÉéà∏d √Écô°Th »∏«é©dG ÜƒjCG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-65-

(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149043 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.»gÉ≤ŸG äÉeóN
IQÉéà∏d Iõ«ªŸG IôjódG ÓM :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149044 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
.(±É÷G ¢ùHÓŸG π«°ùZ)¢ùHÓŸG »ch π«°ùZ
IQÉéà∏d …ÈZC’G ¢ùªg ƒHCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-66-

(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149046 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
.äÉjƒ∏M
á«ŸÉ©dG ôª≤dG •ƒ£N :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,ô°TƒH :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149047 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉjÉ¨d ΩÓYE’G πFÉ°Sh ≈∏Y ™∏°S ¢VôY
ôgGõdG ¿ƒª«ŸG ó¡©dG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-67-

(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149048 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
äÉeƒ∏©ŸG ä’Éch äÉeóN ,ôjó°üàdGh OGÒà°S’G ä’Éch äÉeóN ,∫ÉªYC’G øY äGQÉ°ùØà°SG
äGQÉ°ûà°SGh ∫ÉªYCG IQGOEG ,á«ÑàµŸG äGó©ŸGh ä’B’G ÒLCÉJ ,∫ÉªYC’G IQGOEG »`a IóYÉ°ùŸG ,ájQÉéàdG
,¥OÉæØdG ∫ÉªYCG IQGOEG ,∫ÉªYC’G IQGOEG äGQÉ°ûà°SG ,Ú`ØXƒŸG ¿hDƒ°T IQGOEG äGQÉ°ûà°SG ,á«ª«¶æJ
Ö``àµŸG äGó``©e Ò``LCÉJ ,á``àbDƒŸG ∫É``ªYC’G IQGOEG äÉ`` eóN ,≥`` jƒ°ùJ ,AGOC’G »`` fÉæa ∫É`` ªYCG IQGOEG
.∑Î°ûŸG πª©dG äBÉ°ûæe »`a
√Écô°Th …ôØæ°ûdG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
149049 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.(ÖFÉ≤◊Gh ájòMC’Gh ÜÉ©dC’Gh ¢ùHÓŸG ™«H) ™∏°ùdG ¢VôY
Ω.Ω.¢T ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á«bô°ûdG áHGƒH ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,AGôHEG áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
-68-

(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149051 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
.(Qƒ£©dG áYÉæ°U) Qƒ£Y áYÉæ°U ,(QƒîÑdG õ«¡Œh áYÉæ°U) QƒîH
IQÉéà∏d ájOÉ¡dG óªﬁ øH »∏Y âæH ≈∏«d :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149052 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
."ºYÉ£ŸGh »gÉ≤ŸG" ä’ƒcCÉŸGh äÉHhô°ûŸG Ëó≤J
á«dhódG íeÓŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-69-

(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149053 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.(á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh Qƒgõ∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG) á«©«ÑW QƒgR
á«æWƒdG AÉª«°ûdG ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149054 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
.¢ùHÓŸG »ch π«°ùZ
IQÉéà∏d π°†aC’G π«÷G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-70-

(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149056 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
.ÍdG ¢ü«ª–
∫ÉªYC’G ôjƒ£àd áæjóŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149060 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.º©£e
™eÓdG ºéædG ≥jôH :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-71-

(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149068 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.»gÉ≤ŸG äÉeóN
ÒÿG ∫ƒ¡°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149069 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
.QƒîÑdGh
ÒÑ©dG ¿GƒdCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,ádÓ°U áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-72-

(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149070 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.(º««îàdGh äÉÑcôŸG äGQGƒ°ù°ùcG ™«H)
IQÉéà∏d IOÉ©°ùdG áYƒª› :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149071 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.»gÉ≤ŸG äÉeóN
»bGôdG ¥GòŸG á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,Ωô≤dG ,GRÓH ¢ù«ªÿG ™ª› :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-73-

(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149072 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
OGóYEG ,á«°üî°ûdG IÉ¡£dG äÉeóN ,(ƒJÉµdG) ∂«µdG ÚjõJ ,ΩÉ©£dG ÚjõJ ,ºYÉ£ŸG äÉeóN
.∂∏¡à°ùŸG Ö°SÉæjÉe Ö°ùM »¡£dGh ¥ƒ°ùàdG »`a πãªàJ á°UÉN hCG á«dõæe äÉÑLhh ¥ÉÑWCG
IQÉéà∏d …ƒéæŸG ó«©°S á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149073 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.»gÉ≤ŸG äÉeóN
á«dhódG ¿’óÑ©dG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-74-

(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149077 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
ÖFÉ≤◊G ™«H ,IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H ,É¡YGƒfCÉH á°ûªbC’Gh äÉLƒ°ùæŸG ™«H) ™∏°ùdG ¢VôY
.(ôØ°ùdG ™HGƒJh ájó∏÷G ™∏°ùdGh
äÉcQÉŸG â«H :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149084 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
.π«ªéàdG äÉfƒdÉ°U äÉeóN
áeÉ©dG ™jQÉ°ûª∏d áªWÉa :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-75-

(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149085 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
.ájô°ûÑdG ¢VGôZCÓd ájhOCG
(ádÓ°üH Iô◊G á≤£æŸG) á«FGhódG äÉYÉæ°ü∏d ¢ùµ∏«`a :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149086 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
.ájô°ûÑdG ¢VGôZCÓd ájhOCG
(ádÓ°üH Iô◊G á≤£æŸG) á«FGhódG äÉYÉæ°ü∏d ¢ùµ∏«`a :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-76-

(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149087 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
.ájô°ûÑdG ¢VGôZCÓd ájhOCG
(ádÓ°üH Iô◊G á≤£æŸG) á«FGhódG äÉYÉæ°ü∏d ¢ùµ∏«`a :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149088 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
,áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉjÉ¨d ΩÓYE’G πFÉ°Sh ≈∏Y ™∏°S ¢VôY ,áeÉ©dG äÉbÓ©dG ,äÉæ«©dG ™jRƒJ
¢VGôZC’ ∂∏¡à°ùŸG §«ªæJ ,Ò¨dG äÉ``eóNh ™``∏°S ¢ü«`` NÎd á«`` QÉéàdG IQGOE’G á`` `÷É©e
.á«≤jƒ°ùJ hCG ájQÉŒ
IQƒ£àŸG QÉë°U ¿ÉcQCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-77-

(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149089 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
á«Ñ£dG äGOGóeE’Gh á«ë°üdGh ájô£«ÑdGh á«dó«°üdG äGô°†ëà°ùª∏d áFõéàdG äÉeóN
ájô£«ÑdGh á«dó«°üdG äGô°†ëà°ùª∏d á∏ª÷ÉH ™«ÑdG äÉeóN ,(á«f’ó«°U ™∏°Sh OGƒe ™«H)
.á«Ñ£dG äGOGóeE’Gh á«ë°üdGh
á«ª∏©dG á«dó«°üdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149090 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.»gÉ≤ŸG äÉeóN
áãjó◊G óéŸG »°SGhQ ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-78-

(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149091 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
,øjôaÉ°ùŸG π≤f ,á«MÉ«°ùdG äÓMôdG Ö«JôJ ,á«MÉ«°ùdG øcÉeC’G OÉ«JQE’ π≤ædG äÉeóN
.êQÉÿG ¤EG øjôaÉ°ùŸG ¢UÉî°TCÓd ôØ°ùdG ≥FÉKhh ôØ°ùdG äGÒ°TCÉJ Ö«JôJ
ôØ°ùdGh áMÉ«°ù∏d äÓ£©dG â«H :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149092 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
.áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG ä’Éch
¿ÉªY äÉjôØ°S Öàµe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-79-

(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149094 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
.ájô°ûÑdG ¢VGôZCÓd ájhOCG
(ádÓ°üH Iô◊G á≤£æŸG) á«FGhódG äÉYÉæ°ü∏d ¢ùµ∏«`a :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149095 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
.ájô°ûÑdG ¢VGôZCÓd ájhOCG
(ádÓ°üH Iô◊G á≤£æŸG) á«FGhódG äÉYÉæ°ü∏d ¢ùµ∏«`a :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-80-

(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149096 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
,äÉæ«àfÉµdG á∏≤æàŸG hCG áàbDƒŸG ºYÉ£ŸG äÉeóN ,äÉjÒàaÉµdG äÉeóN ,»gÉ≤ŸG äÉeóN
äÉÑLƒdG Ëó≤J ºYÉ£e äÉeóN ,á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£e äÉeóN ,ºYÉ£ŸG äÉeóN
.áeÉbEG øcÉeCG äÓ£©dG äÉª«ﬂ äÉeóN ,áØ«`ØÿG
ΩÓ°ùdG AÉah á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149098 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.(…É°ûdG »gÉ≤e) »gÉ≤ŸG äÉeóN
IQÉéà∏d Iõ«ªàŸG OQƒdG ºYGƒf :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-81-

(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149102 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
.¬JÉéàæeh õÑÿG ™æ°U
¿É°SôØdG ájDhQ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉﬁ :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149120 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
.äÉæé©ŸG
áãjó◊G á«ŸÉ©dG Oƒª°U :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-82-

(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149121 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
.AÉæÑdG
á«ŸÉ©dG QhóæµdG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149122 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.âcQÉe ôHƒ°ùdGh ádÉ≤ÑdG äÓﬁ
á«Hô©dG øjhóJ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-83-

(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149123 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
.¢ùHÓŸG áWÉ«Nh π«°üØJ
AÉjRCÓd QƒædG âæH õcôe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149124 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
.¢ùHÓe áWÉ«Nh π«°üØJ
IQÉéà∏d á«ÑgòdG »µeQódG ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-84-

(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149126 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.¥ƒ°ùJ õcôe
IóëàŸG áæjóŸG Qƒf :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149133 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
.äÉjƒ∏M (¢ûgQ)äÉjƒ∏M
…ôHÉ°üdG ó«©°S øH OƒªM øH ∫Óg :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-85-

(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149134 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
.¢ùHÓŸG áWÉ«Nh π«°üØJ
Iõ«ªàŸG ≈HƒW :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149135 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a
.ájOó©dG ºµëàdG äÉMƒd í«JÉØe ™æ°Uh á«FÉHô¡µdG í«JÉØŸG ™æ°U
á«ŸÉ©dG QÉë°U AGƒ°VCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-86-

(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149136 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.∫ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEG
IQÉéà∏d »ÑgòdG ó«÷G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149137 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
.á«ë°üdG ¢VGôZCÓd áeÉ©dG äÉeÉª◊G äÉeóN
π°UGƒà∏d áãjó◊G á«°SÉ°SC’G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-87-

(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149138 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.»gÉ≤ŸG äÉeóN
IóëàŸG ™jQÉ°ûª∏d …ôeÉ©dG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149139 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
êÓ©dG ,á`` `«Ñ£dG Ió`` YÉ°ùŸG ,á`` «ë°üdG ájÉYôdG ,äÉ«`Ø°ûà°ùe ,á«Ñ£dG äGOÉ«©dG äÉeóN
äÉeóN ,á«ë°U IQÉ°ûà°SG ,äÉØ°Uƒ∏d Ê’ó«°üdG OGóYEG ,¿Éæ°SC’G ÖW äÉeóN ,»©«Ñ£dG
πÑb øe áeó≤ŸG êÓ©dGh ¢ü«î°ûàdG ¢VGôZC’ »Ñ£dG π«∏ëàdG äÉeóN ,¿Éæ°SC’G Ëƒ≤J
»`a á«æ¡ŸG ¢VGôeC’G á`` ÷É©eh ø``Y ∞°ûµ∏d á°UÉN) »Ñ£dG ¢üëØdG ,á«Ñ£dG äGÈàîŸG
.(ÉgQÉ°ùe øe ôµÑe âbh
á«ë°üdG ájÉYô∏d §≤°ùe õcôe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
-88-

(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149143 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.»gÉ≤ŸG äÉeóN
∫ÉªYCÓd ∫hC’G iƒà°ùŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,¢VƒÿG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149144 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
.õÑﬂ
∫ÉªYCÓd ∫hC’G iƒà°ùŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,¢VƒÿG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-89-

(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149145 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
.á«MÉ«°ùdG äÓMôdG Ö«JôJ
IQÉéà∏d »∏¶æ◊G ¢SGÈf ƒHCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149350 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.áÑàµe
áÑ«£dG ¢VQC’G ΩQÉµe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/17 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-90-

(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149421 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
äÉeóN ,ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH øjƒªàdG ,∫õæ``dGh ¥OÉ`` æØdG ,á`` eÉbE’G ÚeCÉJ ÖJÉµe äÉeóN
áàbDƒŸG ºYÉ£ŸG äÉeóN ,äÉª«ﬂ »°VGQCG äÓ«¡°ùJ Ò`aƒJ ,äÉjÒàaÉµdG äÉeóN ,»gÉ≤ŸG
áeÉbEG øcÉeCG äÉeóN ,∫õædG äÉeóN ,áàbDƒŸG áeÉbE’G øcÉeCG ÒLCÉJ ,äÉæ«àfÉµdG á∏≤æàŸG hCG
.¥OÉæØdG äÉeóN ,ìÉ«°ùdG
ôjƒ£à∏d äÉjôb ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/20 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149614 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
.»∏NGódG º«ª°üàdG ,»∏NGódG QƒµjódG º«ª°üJ ,ÊÉÑŸG áeÉbEGh º«ª°üJ Ωƒ∏Yh ¿ƒæa
á«ŸÉ©dG ∫ÉªYCÓd RÉÑdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/27 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

143490 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.≈¡≤e
IQÉéà∏d ‹É©dG ôª°ùdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,411 :Ü.Q 4 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/2/16 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

144340 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.º©£eh ≈¡≤e
IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG áeÉfRôdG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/3/15 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-92-

(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

121954 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.äÉ°ThôØŸGh çÉKC’G ™«H
Ω.Ω.¢T á«dhódG OÉªàY’G ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
,á«bô°ûdG ÜƒæL á¶aÉﬁ ,»`aGƒdGh πeÉµdG 412 :Ü.Q 112 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2018/9/16 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127747 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
.≥FÉ°S ¿hóH ÜÉcô∏d …ÈdG π≤ædG πFÉ°Sh ÒLCÉJ
áãjó◊G IDƒdDƒ∏dG QGóe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉﬁ ,QÉë°U áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/11 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-93-

(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

144105 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
á›ÈdGh É«LƒdƒæµàdG ø``Y äÉ``eƒ∏©e ô`` «`aƒJ ,(á`` ` «Hƒ°SÉ◊G á›ôH) Üƒ°SÉ◊G á›ôH
ôjƒ£J ,(IõgÉ÷G ‹B’G Ö°SÉ◊G èeGôH ñÉ°ùæà°SG) âfÎfE’G ™bGƒe ≥jôW øY á«Hƒ°SÉ◊G
∫É› »`a IQÉ°ûà°S’G äÉeóN ,(‹B’G Ö°SÉ◊G äÉµÑ°T ôjƒ£J) ôJƒ«Ñªµ∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG
.(äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J ∫É› »`a ºYódG äÉeóN) Üƒ°SÉ◊G É«LƒdƒæµJ
QÉªãà°SÓd ó∏L :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/3/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149146 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
.ÉjGó¡dG ∞«∏¨J äÉeóN
á∏eÉµàŸG AÉ£©dG ™HÉæe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉﬁ :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
-94-

(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149148 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
.õÑﬂ
IQÉéà∏d Üô©dG ™«HQ á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149149 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 19 áÄØdG »`a
Ö«HÉfCGh Ö«cGôJ á`` MÉÑ°S ∑ô`` Hh ¢VGƒ`` `MCGh äÓ¶ª∏d ,äGQÉ«°ùdG äÉ``«dÉªµd ¢SÓL ÈjÉa
.AÉæÑ∏d á«fó©e ÒZ OGƒeh
Iôjõ÷G AÉLQCG ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-95-

(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149150 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
.πNGódG øe ÊÉÑŸG ∞«¶æJ
IQÉéà∏d AGôHEG º«°ùf ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,ôjƒÿG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149151 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
.äÉjƒ∏M iƒ∏M ™£b
IQÉéà∏d õ«ªàdG äÉéàæe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-96-

(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149152 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
∞dh Ohô£dG ∞«∏¨J h á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh Qƒgõ∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
.ÉjGó¡dG
á«ŸÉ©dG AGóædG áMGh :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149154 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
≈∏Y ±Gô°TE’G ,AÉ°ûfE’G ,πNGódG øe ÊÉÑŸG ∞«¶æJ ,á«FÉHô¡µdG Iõ¡LC’G ìÓ°UEGh Ö«côJ
AÉ°ûfEG ,AÉæÑdG ,ÊÉÑŸG ∫õY ,òaGƒædG ∞«¶æJ ,áHƒWôdG ™æŸ ÊÉÑŸG á÷É©e ,ÊÉÑŸG AÉ°ûfEG
∞«¶æJ ,Üƒ£dÉH AÉæÑdG ,á«LQÉÿGh á«∏NGódG í£°S’G ¿ÉgO ,Ö«HÉfC’G •ƒ£N áfÉ«°Uh
.Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCG ìÓ°UEGh áfÉ«°Uh Ö«côJ ,ÊÉÑª∏d á«LQÉÿG ìƒ£°ùdG
ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d IQƒª©ŸG ÉjGõe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
-97-

(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149155 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.(IQÉ£©dGh πHGƒàdGh äGô°ùµŸGh É¡YGƒfCÉH Iƒ¡≤dG) á«FÉHô¡µdG Iƒ¡≤dG ,áZQÉa ,Iƒ¡≤dG ä’ƒ°ùÑc
¿ÉØ∏N øH Qƒ°üæe ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149156 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
.äÉÑcôŸG ¿ÉgOh Iôµª°Sh ìÓ°UEG
IQÉéà∏d ÊÉª«∏°ùdG π°ü«`a :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-98-

(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149158 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
¬cGƒa ,ºë∏dG ¥ôe OGóYE’ äGô°†ëà°ùe ,óæ¡dG RƒL IóHR ,IóHR ,πcCÓd á◊É°U ¿ƒgO
,áNƒÑ£e äGhGô°†N ,áXƒØﬁ äGhGô°†N ,π∏ﬂ QÉ«N ,Ö«HR ,äÉHQƒ°T ,áXƒØﬁ
¬cGƒa ,Ö«∏M ,Qƒ``“ ,á``æÑL ,¿ÉÑdCG äÉéàæe Ió°ûb ,ΩÉ©£∏d äƒjR ,áØØ› äGhGô°†N
á◊É°U ¿ƒgO ™æ°üd á«ægO OGƒ``e ,ΩÉ©£∏d ®ƒØﬁ Éjƒ°U ∫ƒa ,π«Ñ‚R ≈Hôe ,áNƒÑ£e
π«îædG Öd âjR ,ΩÉ©£∏d IQP âjR ,õÑÿG íFGô°ûd øgO ≈∏Y …ƒà– §«dÉﬂ ,πcCÓd
.¢†«H ,Iô°†ﬁ äGô°ùµe ,º°ùª°S âjR ,ΩÉ©£∏d
á«æWƒdG ≈é°S ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
149160 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
.ï«°ùa ∂ª°S ,»M ÒZ ∂ª°S ,¬«∏«`a ájôW ∂ª°S íFGô°T ,»◊G ÒZ áaƒ°ûfC’G ∂ª°S
IQÉéà∏d »`aGƒdG ∫ÓWCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149164 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.ºYÉ£ŸGh »gÉ≤ŸG äÉeóN
á«ŸÉ©dG IQƒ°ü≤ŸG ‹É«d :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149165 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
.(»∏NGódG º«ª°üàdG)»∏NGódG º«ª°üàdG
IQÉéà∏d …ôéæÿG Oƒ©°S »∏Y á°ûFÉY :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149166 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
.á«FÉYO hCG ájQÉŒ äÉjÉ¨d ¢VQÉ©ŸG º«¶æJ
¢VQÉ©ŸG º«¶æàd áª≤dG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149167 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.ºYÉ£ŸGh »gÉ≤ŸG äÉeóN
ájQÉéà∏d ∫ÉªYCÓd óéŸG ñƒª°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149168 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.(ìGôaC’G ÚJÉ°ùØd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG) ≥jƒ°ùJ
á∏eÉ°ûdG ∫GÒe ΩCG ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149169 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 6 áÄØdG »`a
…QGƒ°U ,Ö°U P’ƒa ,…P’ƒa ¥ƒW ,ájP’ƒa ∂FÉÑ°S ,É«FõL πµ°ûe hCG πµ°ûe ô`` «Z P’ƒ`` a
,á«fó©e ¿ÉeCG π°SÓ°S ,äÉ≤∏M äGP ∫ÉØbCG ,ájP’ƒa íFÉØ°U ,ájP’ƒa áaÉØd ôFÉà°S ,ájP’ƒa
.á«fó©e ÜGƒHCG,AÉæÑ∏d á«fó©e IóªYCG ,π°SÓ°ù∏d á«fó©e áfQÉb äÓ°Uh
Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæWÉÑdG πaGƒb :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149179 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
ÖjQóàdG IOÉYEG ,(ÖjQóàdG äÉeóN),ÖjQóàdG OÉ°TQEG ,(ógÉ©ŸG),¢VôY »∏ª©dG ÖjQóàdG
á«fóÑdG ábÉ«∏dG º««≤J äÉeóN ,á«∏«ã“ Iõ¡LCG ÉgôaƒJ »àdG ÖjQóàdG äÉeóN ,»æ¡ŸG
.ÖjQóàdG ¢VGôZC’
RÉ¨dGh §Øæ∏d äÉ«æ≤àdG õcôe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149181 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
.º°ùª°ùdÉH á«æ«ëW IhÓM
IQÉéà∏d á«dÉãŸG IOÉ©°ùdG äGÒN á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149182 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.∑Éª°SC’G …ƒ°T
IQÉéà∏d óªﬁ ìÓ°U :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,á«Hƒæ÷G π«◊G :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149185 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
,äÉæ«àfÉµdG á∏≤æàŸG hCG áàbDƒŸG ºYÉ£ŸG äÉeóN ,äÉjÒàaÉµdG äÉ`` eóN ,»`` gÉ≤ŸG äÉ`` eóN
.ºYÉ£ŸG äÉeóN
∞jôdG AÉæHCG ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149187 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
.(ÊÉÑŸG IQGOEGh äGQÉ≤©dG ÚªãJh AGô°Th ™«H) äGQÉ≤©dG IQGOEG
ájQÉ≤©dG ËO :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149188 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG Ëó≤J ºYÉ£e äÉeóN
ájô°ü©dG ÒÿG áª°ùH :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149191 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
.ájôµ°S äÉjƒ∏M
á«ŸÉ©dG ΩÉ°T ‹É«d :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/11 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149200 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.™∏°ùdG ¢VôY
ódÉN øjô°ùf ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/11 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149209 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 31 áÄØdG »`a
.IQƒ°ü©ŸG ¬cGƒØdG ,πØK ÉjÉ≤H ,áLRÉW ¬cGƒa ,¬cGƒa Rƒ÷G QÉªK
áãjó◊G á«æWƒdG »MGhôdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/11 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149211 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
≥«bO ,ƒ∏M πØ∏a ,äGQÉ¡H ,ºcôc ,∂«µfÉH IÓﬁ ôFÉ£a ,áXƒH ,á«FGò¨dG OGƒŸG ßØ◊ í∏e
,ΩÉ©£∏d É°ûf ,íªb ÚëW ,Éjƒ°U ≥«bO ,Ò©°ûdG ≥«bO ,∫OôÿG ≥«bO ,IQP ≥«bO ,∫ƒ≤ÑdG
äÉHhô°ûe ,á°ü∏°U ÜÉ°ûàc ,∂©c ¥ƒë°ùe ,ôµ°S ,äÉjƒ∏M ájôµ°S ¢UGôbCG ,Úé©∏d ôFÉªN
,πëf π°ùY ,äÉjƒ∏ë∏d ´Éæ©f ,äÉæé©e ¿hôµ©e ,Ö«∏◊ÉH Iƒ¡b äÉHhô°ûe ,Ö«∏◊ÉH hÉcÉc
.Iƒ¡≤dG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe ,äÉé∏ãe äÉHô°T ,ó«ª°S , RQCG ,äÉ°ûjhóæ°S ,ôFÉ£a ,ô°û≤e Ò©°T
á«æWƒdG ¢Só°ùdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/11 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149212 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a
.ÜÉ≤K OGƒYCG
è«∏ÿG QGƒfCG ¥Gƒ°SCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/11 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149213 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
.á«fóÑdG á°VÉjô∏d ¢ùHÓe ,á°VÉjô∏d ájòMCG ,¢ùHÓe ,á£HQCG äGP ájòMCG
á©ª°T äÓﬁ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/11 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-108-

(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149214 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
.ÜQGƒb
äÉ«fÉÁódG ±Gó°UCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,á«dÉª°ûdG áÑjò©dG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/11 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149215 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
Qƒ£©∏d äƒjR ,Qƒ£Y ÒîÑJ äGô°†ëà°ùe ,¿ƒHÉ°U ,(á«FÉ°ùf ΩRGƒdh ¢ùHÓe) Rƒ∏dG ¿ƒHÉ°U
.QƒîÑdG OGƒYCG ,QƒîH ,IQÉ«W äƒjR Qƒ£Y ,Qƒ£Y áYÉæ°U ,Qƒ£Y ,íFGhôdGh
á«ëLGôdG ídÉ°U øH áØ«∏N âæH ¿ÉæM :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/11 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-109-

(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149216 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
,π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dG ,IõgÉ÷G ¢ùHÓª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
.π«°ûdGh á«FÉ°ùædG äÉjÉÑ©dG ,ìGôaC’G ÚJÉ°ùa ,ÉjGó¡dGh äÉ«°†ØdG
â«dEG ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/11 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149217 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
.äGQÉ«°ùdG ìÓ°UEGh áfÉ«°U
Òª©àdGh á«æØdG ™jQÉ°ûª∏d ôgGõdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/11 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149218 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
OÉ°TQEG ,¢VôY »∏ª©dG ÖjQóàdG ,º«∏©àdGh á«HÎdG äÉeóN ,º«∏©àdGh á«HÎ∏d äÉ«ÁOÉcC’G
QÉéÄà°SG ,á«∏«ã“ Iõ¡LCG ÉgôaƒJ »àdG ÖjQóàdG äÉeóN ,»æ¡ŸG ÖjQóàdG IOÉYEG ,ÖjQóàdG
.ÚHQóŸG
á«dhódG ΩGQBG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/11 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149219 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.»gÉ≤ŸG äÉeóN
IQÉéà∏d »KQÉ◊G »∏Y ∫OÉY :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/11 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149221 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.õHÉîŸG äÉéàæÃ á≤∏©àŸG áFõéàdG äÉeóN
IQÉéà∏d AÓ¡H ¢SÉæ°ùf :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/11 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149222 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
,ô£©e Ö`` °ûN ,Qƒ`` `îH ,Qƒ£©dG á``YÉæ°üd ∂``°ùe ,QƒîÑdG OGƒYCG ,Qƒ£Y ÒîÑJ äGô°†ëà°ùe
.Qƒ£Y ,íFGhôdGh Qƒ£©∏d äƒjR ,ájô£Y äƒjR äÉæ«HôJ
IQÉéà∏d áãjó◊G Oƒ∏ÿG ¢VQCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/11 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149223 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
.Üƒ°SÉM èeGôH ÒLCÉJ ,á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊G
á«æ≤àdG ™jQÉ°ûª∏d á«ŸÉ©dG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/11 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149224 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.(ájó«∏≤àdG á«∏ëŸGh á«Ñ©°ûdG äÉÑLƒdG äÉeóN ,ºYÉ£ŸG äÉeóN) ºYÉ£ŸG äÉeóN
IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG IOÉ©°ùdG QGƒ°SCG á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/11 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149225 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
äÓé°ùe ,ƒjó«`a áWô°TCG ,äƒ°üdG ï°ùf Iõ¡LCG ,äƒ°üdG π«é°ùJ Iõ¡LCG ,äƒ°üdG π≤f Iõ¡LCG
,ƒjó«`a äGÒeÉc ,Üƒ°SÉ◊ÉH á≤ë∏e Iõ¡LCG ,ájô°üH - á«©ª°S á›óe ¢UGôbCG ,ƒjó«`a
äÓ¨°ûe ,á›óŸG ¢UGôbC’G π«¨°ûJ Iõ¡LCG ,»FÉªæ«°S ôjƒ°üJ äGÒeÉc ,â«°SÉµdG äÓé°ùe
,πjõæà∏d á∏HÉb äÉ«›ôH Üƒ°SÉM èeGôH ,ƒjó«`a áWô°TCG Ö∏Y ,Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LC’ ¢UGôbC’G
,ádƒªﬁ §FÉ°Sh äÓ¨°ûe ,≈≤«°SƒŸG äÉØ∏e π«ª– ,á«ªbQ ƒjó«`a ¢UGôbCG π«¨°ûJ Iõ¡LCG
êõe Iõ¡LCG ,á«©ª°S äÉ¡LGh ,á«≤«°SƒŸG ä’BÓd á«fhÎµdEGh á«FÉHô¡c äGôKDƒe äGóMh
»≤«°SƒŸG ÒKCÉàdG) √Gh - √Gh äÉ°SGhO ,πjõæà∏d á∏HÉb á«fhÎµdG á«≤«°Sƒe áJƒf ,äƒ°üdG
»FÉHô¡µdG QÉà«¨dG ≈∏Y h äƒ°üdG ºàc ádGREG h ≥«Ñ£J h ÜhÉæàdÉH á«°SÉëædG ä’B’G ≈∏Y ≥Ñ£ŸG
.(á°SGhO ™e äƒ°ü∏d Èµe øe êGôNE’G »`a ºµëàdG ∫ÓN øe
IQÉéà∏d ºZÉæàdG õeQ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,ádÓ°U áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
149226 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
.ájQÉª©ŸG á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°S’G
á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°SÓd π«YÉª°SEG ∫Éªc :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149227 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.(á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh Qƒgõ∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG) QƒgõdG ≥«°ùæJ
∫ÉªYCÓd AÉ£©dG ¢VQCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149228 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
äÉeóN ,∫õædG äÉeóN ,äÉæ«àfÉµdG á∏≤æàŸG hCG áàbDƒŸG º`` YÉ£ŸG äÉ`` eóN ,»`` gÉ≤ŸG äÉeóN
.á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£e äÉeóN ,ºYÉ£ŸG äÉeóN ,¥OÉæØdG
IQÉéà∏d á«∏NGódG ™FÓW :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149231 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
.Ò¨∏d OGó°ùdG äÉYƒaóŸ á«dÉe IQGOEG
á«ªbôdG ∫GƒeCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,á«Hƒæ÷G ôjƒÿG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149232 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH øjƒªàdG
áeÉ©dG äÉeóî∏d á«ŸÉ©dG IOó©àŸG •ƒ£ÿG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-116-

(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149233 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.∂«JƒH
IQÉéà∏d »`aGƒdG ‹É«d AGƒ°VCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149234 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.»gÉ≤ŸG ,áNƒÑ£e Ωƒ◊
IQÉéà∏d Ú≤«dG ´QO :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149235 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.áÑàµe
É«LƒdƒæµàdG ´QO :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉﬁ :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149236 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.»°SÉ°SCG πµ°ûH äÉÑLƒdGh äÉHhô°ûŸG Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG
IQÉéà∏d ≈ë°Vh ƒHCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149238 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
äÉeóN ,»gÉ≤ŸG äÉeóN ,ÜGô°ûdGh ΩÉ©`` £dÉH ø`` jƒªàdG ,áàbDƒŸG áeÉbE’G øcÉeCG ÒLCÉJ
äÉeóN ,ºYÉ£ŸG äÉeóN ,äÉ``æ«àfÉµdG á`` ∏≤æàŸG hCG á`` `àbDƒŸG ºYÉ£ŸG äÉeóN ,äÉjÒàaÉµdG
±ôZ Ò`` LCÉJ ,á`` Ø«`ØÿG äÉ`` `ÑLƒdG Ëó≤J ºYÉ£e äÉeóN ,á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£e
.äÉYÉªàL’G
áãjó◊G ™jQÉ°ûª∏d ÉjÌdG Éª°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149239 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
.(á«FÉ°ùædG ÉjÉÑ©dG áWÉ«Nh π«°üØJ) ¢ùHÓŸG π«°üØJ
»°SÉŸG QÉë°U ¢SGÈf :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149240 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.âfÎfE’G ÈY ≥jƒ°ùàdG
IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG ÆhõÑdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149242 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
.É¡JÉ≤à°ûeh ¿ÉÑdC’G
IQÉéà∏d ¿CÉ°ûdG óª°S ≈eGõN :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149243 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.ºYÉ£ŸG äÉeóN
∫ÉªYCÓd áﬂÉ°ûdG ¿hõe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149244 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.ºYÉ£ŸGh »gÉ≤ŸG
áãjó◊G AGôHEG ôLÉM QGƒfCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149245 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.»gÉ≤ŸG äÉeóN
¿É› áÑ«Ñ°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149247 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
.âjõdG á÷É©e
…ƒ«◊G Oƒbƒ∏d ¥ÉãÑf’G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,IÈ¨dG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149248 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.ºYÉ£ŸG äÉeóN ,áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG Ëó≤J ºYÉ£e äÉeóN ,ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH øjƒªàdG
ihõf ∑ÓaCG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149249 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
.òaGƒædG ∞«¶æJ ,πNGódG øe ÊÉÑŸG ∞«¶æJ ,¢ùHÓŸG »ch π«°ùZ
QÉªãà°SÓd áãjó◊G áHGƒÑdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,á∏«Ñ©ŸG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149250 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
™«ªL øe á«Ñ«côJ ÜÉ©dCG ,á«∏°ùàdG êPÉ‰ øe ÉgÒZh Iô¨°üe êPÉ‰ ™æ°U) êPÉªædG áYÉÑW
.(´GƒfC’G
ÒÿG äƒbÉj :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149252 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
∞«¶æJ ,(äƒjõdG πjóÑJh ,É¡Ø«¶æJh äÉÑcôŸG ÒJOGQh äÉØ«µŸG ìÓ°UEG) äÉÑcôŸG áfÉ«°U
.äÉÑcôŸG
IQÉéà∏d π«ædG Ωƒ‚ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149253 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
äGQÉ¡ÑdG) äÉ°üªﬁ ,(ÍdG πjGóH ™æ°Uh ¬àÄÑ©J hCG ¬æëW hCG ÍdG ¢ü«ª–) øH äÉ°üªﬁ
.(ôªàdGh ∫ƒª©ŸGh äGô°ùµŸGh
∫ÉªYCÓd »æ°ù◊G ódÉN :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149254 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
¥ƒ°ùàdG »`a πãªàJ á°UÉN hCG á«dõæe äÉÑLhh ¥ÉÑWCG OGó`` YEG) á«°üî°ûdG IÉ¡£dG äÉeóN
.(∂∏¡à°ùŸG Ö°SÉæjÉe Ö°ùM »¡£dGh
IóëàŸG áHƒàdG OƒY :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149257 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
.(äÉæé©ŸG ´GƒfCG ™«ªLh ôjÉ£a ( QƒæJ ) …hój õÑﬂ) Ö∏£dG Ö°ùM õÑÿG ™«æ°üJ
IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG ∂Jôa §N á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
149259 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
,π«ªéà∏d »≤f Ò°TÉÑW ¥ƒë°ùe ,á«∏«ªŒ á©æbCG ,π«ªéàdG ¢VGôZC’ ø£b OGƒYCG QƒîÑdGh
¿ƒHÉ°U ,êÉ«µŸG ádGREG äGô°†ëà°ùe ,ô©°û∏d ,ø°Tƒd ∫ƒ°ùZ ,êÉ«µe äGô°†ëà°ùe ,ôaÉXCG ™ª∏e
äGô°†ëà°ùe ,ôaÉXC’ÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe ,Iô°ûÑdG ¢†««ÑJ äÉÁôc ,¿ƒHÉ°U ,Rƒ∏dG
,ΩÉªëà°SÓd á«∏«ªŒ äGô°†ëà°ùe ,¿ÉjOÉH ô£Y ,ô£Y ¿Éeô¡c ,Iô°ûÑdÉH ájÉæ©∏d π«ªŒ
.IÉØ°ûdG AÓW
øë°û∏d á∏eÉ°ûdG áYGÈdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149260 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a
.äGôgƒ›
¢SÉŸC’G h Ögò∏d Iôjõ÷G äGôgƒ› :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149262 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.»gÉ≤ŸG äÉeóN
á«æWƒdG ihõ`` f π``«` îf :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149263 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
IQP ,∞Ø› Ö``«∏M ,á``æÑL ,áXƒØﬁ ∫ƒ≤H ,áXƒØﬁ A’RÉH ,¢üª◊G áfƒé©e ¢üªM
,ΩÉ©£∏d ®ƒØﬁ Éjƒ°U ∫ƒa ,»JÉÑf øª°S ,ΩÉ©£∏d ¢ùª°ûdG QGhO âjR ,á÷É©e ÒZ Iƒ∏M
.ÊGƒ«M øª°S ,•ÉªW ¿ƒé©e, ôîÑe Ö«∏M , áÑ∏©e äGhGô°†N ,äÉ«Hôe ,¬cGƒa ≈Hôe
á«FGò¨dG äÉYÉæ°ü∏d áæjóŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149264 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
áàbDƒŸG ºYÉ£ŸG äÉeóN ,äÉjÒàaÉµdG äÉeóN ,»gÉ≤ŸG äÉeóN ,ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH øjƒªàdG
.ºYÉ£ŸG äÉeóN ,äÉæ«àfÉµdG á∏≤æàŸG hCG
ìôŸG AÉ°†a :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149266 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.¬JÉ≤à°ûeh π°ù©dG ™«H
ä’hÉ≤ŸG h IQÉéà∏d ñQƒj ÚJÉ°ùH ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149267 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.(äÉØ¶æª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG) ≥jƒ°ùJ
IQÉéà∏d è«∏ÿG ÈæY :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149268 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
.É¡H ájÉæ©dGh äÉfGƒ«◊G ∞«¶æJ
QÉªãà°SÓd RƒØdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,Ö«°ùdG áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149269 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
¢ùÑc ,π«°ù¨dG ,äÉ°VÉ«ÑdG π°ùZ ,¢ùHÓŸG ∞«¶æJ ,¢ùHÓŸG ójóŒ ,¢ùHÓŸG »ch π«°ùZ
.äÉ°VÉ«ÑdG »c ,¢ùHÓŸG
IQÉéà∏d »eÉjôdG Ö«ÑM óªﬁ ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149270 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
.(ÜÉ©dC’G ¿óeh á«∏°ùàdG ÜÉ©dCG)
IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG äGRQCG äÉ©ØJôe ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149281 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.(äÉjƒ∏◊Gh õHÉîª∏d áFõéàdG ™«H ,äGô°ùµŸG á°ü°üîàŸG ôLÉàª∏d áFõéàdÉH ™«ÑdG) ≥jƒ°ùJ
¿É°SÉ°S äGô°ùµeh äÉjƒ∏M :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149282 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
,¢SCGô∏d á«£ZCG äÉ©Ñb ,á«dGhô°S ájOQCG ,áë£°ùe Iôjóà°ùe äÉ©Ñb äÉ¡jÒH ,Ωó≤dG ¢SÉÑd
,äGÎ°S ,á£HQCG äGP ájòMCG ,¢ùHÓe äÉ«bGh ,á«`Ø°üf ájòMCG ,á∏jƒW ¥É°S äGP ájòMCG
ádhô°ùe ¿É°üªb ,äÉ©Ñb ,¢ùHÓe ,ΩÉªcC’G ,IÒ°üb ¿É°üªb ,¢ü«ª≤dG Qó°U ,¿É°üªb
,á«LQÉN ¢ùHÓe ,äÉfƒ∏£æH ,¢ùHÓe IÒ°üb äÉfƒ∏£æH ,IõgÉL ¢ùHÓe ,ä’òH ,¢ùHÓe
πjhGô°S ,õ«`aÉØb ,¢ùHÓe π«jGôe ,AÉª∏d IOÉ°†e ¢ùHÓe ,∞WÉ©e ,á«ª°SQ äÉ©Ñb , áë°ThCG
,á°ùæ∏≤e äÉà«cÉL ,ájòMCG ,¢ùHÓe äÉà«cÉL ,á«eÉ¶f äGõH ,á°VÉØ°†a ÜGƒKCG ,á«∏NGO
.™HÉ°UCG ÓH äGRÉØb ,πMÉµdG ájòMCG ,äÉHÉµdG
á«dhódG áæjóŸG ÜÉH :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
149283 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.äÉÑcôª∏d á∏ª©à°ùŸGh Iójó÷G QÉ«¨dG ™£b ™«H
IQÉéà∏d IóëàŸG QÉ«HCG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149284 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.É¡JÉ≤ë∏eh ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG ™«H
á«æWƒdG ΩÓ°ùdG IOQh ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149285 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
™«ª∏Jh ∞«¶æJ) ∞«¶æà∏d π«°ù¨dG GOƒ°U ,(äGQÉ«°ùdG ™«ª∏Jh ∞«¶æJ) ∞«¶æJ Ò°TÉÑW
∞«¶æàd äGô°†`` ëà°ùe ,(äGQÉ`` «°ùdG ™«ª∏Jh ∞`` «¶æJ) ∞`` `«¶æJ äGô`` °†ëà°ùe ,(äGQÉ«°ùdG
.(äGQÉ«°ùdG ™«ª∏Jh ∞«¶æJ) á≤∏¨ŸG ±QÉ°üŸG
IóëàŸG ô°VÉ◊G ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1416) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149286 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
.AGƒ¡dG ∞««µJ Iõ¡LCG ìÓ°UEGh Ö«côJ
»ã«¨dG ⁄É°S øH ¢ù«ªN øH óªﬁ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149287 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.≈¡≤e
IQÉéàdGh ∫ÉªYCÓd ôKƒµdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم114102 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة اال�صطناعية ،التابيوكا وال�ساغو ،الدقيق وامل�ستح�ضرات
امل�صنوعة من احلبوب ،اخلبز والفطائر واحللويات ،احللويات املثلجة ،ع�سل النحل والع�سل
الأ�سود ،اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ،امللح ،اخلردل ،اخلل وال�صل�صات (التوابل) ،البهارات ،الثلج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سيديا�س �إنفـي�ستمنت �إنديا برايفت ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،434 :يوديوج فـيهار فـي�س  ،3جوجاون
 -122001هاريانا ,الهند
تاريخ تقدمي الطلب2017/11/5 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123:ر.ب� ،111:سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم133609 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التبغ� ،أدوات املدخنني ،ال�سجائر� ،آالت للف ال�سجائر� ،أطراف ال�سجائر� ،آالت يدوية ل�صنع
ال�سجائر� ،آالت يدوية حلقن التبغ فـي �أنابيب ورقية ،علب �سجائر ،ورق �سجائر ،ورق لف
لل�سجائر ،رزم من ورق ال�سجائر� ،أنابيب ورقية لل�سجائر ،فالتر �سجائر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريببليك تكنولوجيز (ان �إيه) ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 2301 :رافـني واي 60025 ،جلينفـيو� ،إيلينوي ،الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2019/12/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم133610 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الدعاية والإعالن ،الت�سويق ،خدمات الرتويج والتجزئة واجلملة املتعلقة بالتبغ �أدوات
املدخنني وال�سجائر و�آالت للف ال�سجائر و�أطراف ال�سجائر و�آالت يدوية ل�صنع ال�سجائر
و�آالت يدوية حلقن التبغ فـي �أنابيب ورقية وعلب �سجائر وورق �سجائر وورق لف لل�سجائر
ورزم من ورق ال�سجائر و�أنابيب ورقية لل�سجائر وفالتر �سجائر عرب كتالوجات �أو من
خالل و�سائل االت�صال الإلكرتونية �أو خالل �شبكة الإنرتنت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريببليك تكنولوجيز (ان �إيه) ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 2301 :رافـني واي 60025 ،جلينفـيو� ،إيلينوي ،الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2019/12/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم137300 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املعادن النفـي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�صنوعة من معادن نفـي�سة �أو املطلية بها غري
الواردة فـي فئات �أخرى ،املجوهرات والأحجار الكرمية� ،أدوات قيا�س الوقت و�أدوات قيا�س
الوقت الدقيقية ،ذهب� ،أملا�س� ،أ�ساور (جموهرات) ،دبابي�س للزينة (جموهرات) ،قالئد
�سل�سلية (جموهرات) ،حلي متدلية �صغرية (جموهرات)� ،أقراط ،علب للمجوهرات،
قالئد (جموهرات) ،حلي (جموهرات) ،خوامت (جموهرات) ،حلي �صغرية (جموهرات)،
خلخال (جموهرات) ،جموهرات الباجنا (جموهرات يدوية مكونة من �سوار وخامت
مت�صلني ب�سل�سلة قابلة للتعديل)� ،أحزمة (جموهرات)� ،أ�ساور للحقائب (جموهرات)،
حلي متدلية (جموهرات) ،نيا�شني �أو �أو�سمة من معادن نفـي�سة� ،صناديق من معادن
نفـي�سة ،هياكل جذعية من معادن نفـي�سة ،قطع نقدية ،زمامات (مرابط) �أكمام ،ميداليات
كبرية (جموهرات) ،دبابي�س حلي ،بالتني (فلز)� ،أحجار �شبه كرمية ،حلي ف�ضية� ،ساعات،
�أ�شغال فنية من معادن نفـي�سة� ،ساعات يد.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جموهرات داما�س (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،1522 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب02/07/2020 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :.ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم137301 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املعادن النفـي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�صنوعة من معادن نفـي�سة �أو املطلية بها غري
الواردة فـي فئات �أخرى ،املجوهرات والأحجار الكرمية� ،أدوات قيا�س الوقت و�أدوات قيا�س
الوقت الدقيقية ،ذهب� ،أملا�س� ،أ�ساور (جموهرات) ،دبابي�س للزينة (جموهرات) ،قالئد
�سل�سلية (جموهرات) ،حلي متدلية �صغرية (جموهرات)� ،أقراط ،علب للمجوهرات،
قالئد (جموهرات) ،حلي (جموهرات) ،خوامت (جموهرات) ،حلي �صغرية (جموهرات)،
خلخال (جموهرات) ،جموهرات الباجنا (جموهرات يدوية مكونة من �سوار وخامت
مت�صلني ب�سل�سلة قابلة للتعديل)� ،أحزمة (جموهرات)� ،أ�ساور للحقائب (جموهرات)،
حلي متدلية (جموهرات) ،نيا�شني �أو �أو�سمة من معادن نفـي�سة� ،صناديق من معادن
نفـي�سة ،هياكل جذعية من معادن نفـي�سة ،قطع نقدية ،زمامات (مرابط) �أكمام ،ميداليات
كبرية (جموهرات) ،دبابي�س حلي ،بالتني (فلز)� ،أحجار �شبه كرمية ،حلي ف�ضية� ،ساعات،
�أ�شغال فنية من معادن نفـي�سة� ،ساعات يد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جموهرات داما�س (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  ،1522دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/7/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :.ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139708 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة الت�سجيل ،النقل �أو ا�ستن�ساخ �أو معاجلة ال�صوت �أو ال�صور ،ناقالت بيانات مغناطي�سية،
�أقرا�ص ت�سجيل� ،أقرا�ص ب�صرية� ،أقرا�ص مرنة ،والآليات للأجهزة التي تعمل بالقطع
النقدية� ،أجهزة و�أدوات تكنولوجيا املعلومات ،الأجهزة الطرفـية للحا�سبات الآلية ولأجهزة
معاجلة البيانات ،برجميات �ألعاب حا�سوبـ ــية ،برجم ــيات احلا�س ــوب (م�سجلة)� ،أجهزة
احلا�سوب الطرفـية ،بطاقات الدوائر املتكاملة (البطاقات الذكية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ديجيتال فـريغو ا�سيا ميديل �إي�ست �أفريقيا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :موري�شيو�سية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بلي�س مون�سنيور ،الطابق الثاين ،ان .ا�س.زد بلدجن ،مارجيوت ،روز،
هيل ,موري�شيو�س
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139709 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الدعاية والإعالن� ،إدارة الأعمال التجارية� ،إدارة الأن�شطة التجارية ،الأعمال
املكتبية ،خدمات الدعاية والإعالن بالربيد املبا�شر ،وخدمات تدبري ا�شرتاكات ال�صحف
(للغري) ،ترتيب اال�شرتاكات فـي خدمات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية للآخرين،
عر�ض الب�ضائع على و�سائط االت�صال لأغرا�ض البيع بالتجزئة ،ا�ست�شارات �إدارة وتنظيم
الأعمال ،م�سك و�إدارة الدفاتر ،ا�ستن�ساخ الوثائق ،خدمات وكاالت التوظيف� ،إدارة الأعمال
ملقدمي اخلدمات امل�ستقلني� ،إدارة امللفات املحو�سبة ،حت�سني حركة املرور على موقع الويب،
تنظيم املعار�ض واملعار�ض التجارية لأغرا�ض جتارية �أو دعائية ،الإعالن عرب الإنرتنت
على �شبكة الكمبيوتر ،ت�أجري الوقت الإعالين على و�سائط االت�صال ،ن�شر ن�صو�ص
الدعاية ،ت�أجري م�ساحات �إعالنية ،وخدمات ن�شر املواد الدعائية والإعالنية ،اال�ست�شارات
فـيما يتعلق با�سرتاتيجيات االت�صال الإعالين ،العالقات العامة ،اال�ست�شارات فـيما يتعلق
با�سرتاتيجيات العالقات العامة للتوا�صل ،تدقيق الأعمال ،خدمات الو�ساطة التجارية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ديجيتال فـريغو ا�سيا ميديل �إي�ست �أفريقيا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :موري�شيو�سية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بلي�س مون�سنيور ،الطابق الثاين ،ان .ا�س.زد بلدجن ،مارجيوت ،روز،
هيل ,موري�شيو�س
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139710 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�أمني ،اخلدمات امل�صرفـية ،اخلدمات امل�صرفـية عرب الإنرتنت ،خدمات �صندوق
الإدخار� ،إ�صدار بطاقات الإئتمان ،تقييم العقارات ،الإدارة املالية� ،إدارة العقارات ،خدمات
التمويل ،التحليل املايل� ،صناديق اال�ستثمار ،ا�ستثمار ر�أ�س املال ،اال�ست�شارات املالية ،التقييم
املايل (الت�أمني ،البنوك ،العقارات) ،ا�ستثمار الأموال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ديجيتال فـريغو ا�سيا ميديل �إي�ست �أفريقيا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :موري�شيو�سية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بلي�س مون�سنيور ،الطابق الثاين ،ان .ا�س.زد بلدجن ،مارجيوت ،روز،
هيل ,موري�شيو�س
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139711 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
االت�صاالت ،توفـري املعلومات فـي جمال االت�صاالت ،االت�صاالت عن طريق حمطات
الكمبيوتر ،االت�صاالت عن طريق �شبكات الألياف ال�ضوئية ،ات�صاالت الراديو االت�صاالت عرب
الهاتف خدمات املهاتفة الال�سلكية املتنقلة ،توفـري و�صول امل�ستخدم �إىل �شبكات الكمبيوتر
العاملية ،توفـري املنتديات عرب الإنرتنت ،توفـري الو�صول �إىل قواعد البيانات ،خدمات
لوحة الإعالنات الإلكرتونية (خدمات االت�صاالت) ،توفـري و�صالت االت�صاالت ال�سلكية
والال�سلكية ل�شبكة احلا�سوب العاملية ،خدمات وكاالت الأنباء ،نقل الأخبار ومعلومات
ال�ش�ؤون اجلارية ،ت�أجري معدات االت�صاالت� ،إذاعة الربامج الإذاعية والتلفزيونية ،خدمات
امل�ؤمترات عن بعد ،خدمات م�ؤمترات الفـيديو ،الر�سائل الإلكرتونية ،ت�أجري وقت الو�صول
�إىل �شبكات الكمبيوتر العاملية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ديجيتال فـريغو ا�سيا ميديل �إي�ست �أفريقيا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :موري�شيو�سية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بلي�س مون�سنيور ،الطابق الثاين ،ان .ا�س.زد بلدجن ،مارجيوت ،روز،
هيل ,موري�شيو�س
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139712 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تعليم ،توفـري التدريب ،خدمات ترفـيهية ،الأن�شطة الريا�ضية والثقافـية ،تقدمي املعلومات
فـي جمال الرتفـيه ،توفـري املعلومات فـي جمال التعليم� ،إعادة التدريب املهني ،توفـري املرافق
الرتفـيهية ،ن�شر الكتب ،خدمات �إقرا�ض الكتب ،توفـري الأفالم ،غري القابلة للتحميل ،عرب
خدمات الفـيديو عند الطلب� ،إنتاج ال�صور املتحركة ،ت�أجري �أجهزة التلفزيون ،ت�أجري �أجهزة
العرو�ض امل�سرحية وال�سينمائية ،الت�صوير الفوتوغرافـي ،تنظيم امل�سابقات (التعليم �أو
الرتفـيه) ،تنظيم وعقد الندوات ،ترتيب وتنظيم امل�ؤمترات ،تنظيم وعقد االجتماعات ،تنظيم
املعار�ض للأغرا�ض الثقافـية �أو التعليمية ،حجز املقاعد للعرو�ض ،خدمات الألعاب املقدمة
عرب الإنرتنت من �شبكة الكمبيوتر ،الن�شر الإلكرتوين للكتب والدوريات على الإنرتنت.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ديجيتال فـريغو ا�سيا ميديل �إي�ست �أفريقيا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :موري�شيو�سية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بلي�س مون�سنيور ،الطابق الثاين ،ان .ا�س.زد بلدجن ،مارجيوت ،روز،
هيل ,موري�شيو�س
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،111 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139714 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات امل�سح ،البحوث العلمية ،خدمات الأبحاث التقنية ،ت�صميم احلا�سوب ،تطوير
احلا�سوب ،تطوير برجميات احلا�سوب ،البحوث والتطوير ملنتجات جديدة للآخرين،
�إجراء درا�سات امل�شاريع الفنية ،خدمات الهند�سة املعمارية ،ت�صميم الديكور الداخلي،
ت�صميم برجميات احلا�سوب ،تركيب برامج احلا�سوب� ،صيانة برجميات احلا�سوب،
حتديث و�صيانة برجميات احلا�سوب وقواعد البيانات ،ت�أجري برجميات احلا�سوب،
برجمة احلا�سوب ،حتليل نظام احلا�سوب ،ت�صميم برجميات و�أنظمة احلا�سوب ،ا�ست�شارات
ت�صميم وتطوير عتاد احلا�سوب ،رقمنه امل�ستندات (م�سح) ،خدمات الربجميات كخدمة
(ا�س ايه ايه ا�س) ،احلو�سبة ال�سحابية ،خدمات ا�ست�شارة تكنولوجيا املعلومات ،خدمات
توفـري ا�ست�ضافة اخلادم ،اختبار �صالحية املركبة ،ت�صميم الفنون اجلرافـيكية ،الت�صميم
(الت�صميم ال�صناعي) ،توثيق الأعمال الفنية ،تدقيق الطاقة� ،أجهزة تخزين البيانات
الإلكرتوين ،حتليل وتقييم ت�صميم املنتج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ديجيتال فـريغو ا�سيا ميديل �إي�ست �أفريقيا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :موري�شيو�سية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بلي�س مون�سنيور ،الطابق الثاين ،ان .ا�س.زد بلدجن ،مارجيوت ،روز،
هيل ,موري�شيو�س
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147472 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة اال�ستقبال ال�سمعية والب�صرية� ،أجهزة �إر�سال الإ�شارات الإلكرتونية ،الهوائيات،
�أجهزة املودم� ،أجهزة الأقمار ال�صناعية ،التلفزيون ،كابالت الألياف الب�صرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حممد ابو نا�صر �صالح �أحمد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،381283 :دبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/26 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب� ،111:سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148932 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ب�سكويت (ب�سكويت ،ب�سكويت ه�ش ،ب�سكويت ه�ش من الأرز ،الويفر (الب�سكوت اله�ش) ،كعك
حملى ،م�أكوالت �أ�سا�سها الكاوكاو� ،شوكوالتة ،وجبات خفـيفة من ال�شوكوالتة ،م�أكوالت
�أ�سا�سها ال�شوكوالتة ،وجبات خفـيفة مطلية بال�شوكوالتة� ،أطعمة �سريعة �أ�سا�سها احلبوب،
حلويات ،كعك ،م�أكوالت �أ�سا�سها الدقيق ،وجبات خفـيفة �أ�سا�سها الدقيق ،منتجات املخابز،
معجنات ،حلويات ،حلوى ،حبوب الإفطار ،كعك الوفل ،فطائر ،بودينج ،خبز ،حلوى
التوفـي ،علكة ،فطائر رقيقة (املافن)).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :موند ني�سني (تايلند) كو ،ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :تايالندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :فلور � ،22أم تاي تاور يونيت � ،2202أل �سيزون بلي�س 87 ،وايرل�س رود،
لومبيني ،فاتوموان ،بانغ كوك  ,10330تايالند
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب� ،112:سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149298 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فواكه جممدة (خ�ضراوات جممدة بالكامل وحمفوظة ،بطاطا مقلية جممدة ،فواكه
جممدة ،مقايل من البطاطا املجمدة ،وجبات جاهزة جممدة تتكون �أ�سا�سا من اخل�ضراوات،
اخل�ضراوات املجمدة ،الفواكه واخل�ضراوات املحفوظة واملجمدة واملجففة واملطهوة ،فواكه
جممدة بطريقة �سريعة ،خ�ضراوات جممدة بطريقة �سريعة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركزاللولو (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،60188 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب� ،112:سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149299 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فواكه طازجة (�صناديق حتتوي على الفواكه الطازجة املن�سقة ،الفواكه واخل�ضراوات
واملك�سرات والبذور الطازجة وغري املعاجلة ،حم�ضيات طازجة ،زهور طازجة �صاحلة للأكل،
فطر طازج �صالح للأكل ،ب�صيالت زنابق طازجة �صاحلة للأكل ،فطر (ع�ش الغراب) طازج
�صالح للأكل ،خ�ضراوات جذرية طازجة �صاحلة للأكل ،فواكه طازجة ،فواكه وخ�ضراوات
طازجة� ،أع�شاب طازجة� ،أع�شاب حدائق طازجة ،خ�ضراوات حدائق طازجة ،خ�ضراوات
خ�ضراء طازجة ،بقوليات طازجة ،عد�س طازج ،براعم خ�ضراوات �سلطة طازجة ،فطر
(ع�ش الغراب) طازج� ،صنوبر طازج ،حبوب طازجة ،خ�ضراوات ذات الأوراق اخل�ضراء
الطازجة� ،أع�شاب طازجة ،فواكه ع�ضوية طازجة� ،أع�شاب ع�ضوية طازجة ،خ�ضراوات
ع�ضوية طازجة ،الفلفل الطازج).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركزاللولو (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،60188 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب� ،112:سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149301 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املعاجلة الإدارية لطلبات ال�شراء (املعاجلة الإدارية لأوامر ال�شراء ،الدعاية والإعالن،
�إدارة الأعمال ،املعلومات والأخبار عن الأعمال ،ا�ستف�سارات عن الأعمال� ،إدارة �أعمال،
الإدارة التجارية لرتخي�ص �سلع وخدمات الغري ،معلومات جتارية ون�صائح للم�ستهلكني
(متجر ن�صح امل�ستهلك) ،تفعيل الن�شاط املكتبي ،عر�ض ال�سلع على و�سائل �إت�صاالت لغايات
البيع بالتجزئة ،الدعاية ،خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�سلع ل�صالح الغري (ما عدا نقلها)،
لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شراءها عند احلاجة ،مثل هذه اخلدمات قد يتم
توفـريها بوا�سطة متاجر البيع بالتجزئة �أو منافذ البيع باجلملة �أو بوا�سطة كتالوجات
الطلب بالربيد �أو بوا�سطة و�سائل الو�سائط الإلكرتونية ،على �سبيل املثال ،عرب املواقع
ال�شبكية �أو عرب برامج الت�سوق التلفزيوين).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركزاللولو (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،60188 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب� ،112:سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149360 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تبغ (تبغ� ،سجائر� ،سيجاريلو (�سيجار رفـيع)� ،سيجار ،والعات للمدخنني� ،سعوط ،غاليني
للتبغ� ،أكيا�س التبغ ،تبغ للم�ضغ ،ورق ال�سجائر ،مر�شحات (فالتر) �سجائر� ،أعواد ثقاب).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كانوبي تاباك تريدينغ �ش .م .ح  -ذ .م .م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان FBC50911 :مركز كومبا�س للأعمال� ،شارع ال�شهداء ،منطقة احلمرا
ال�صناعية  ،منطقة حرة ،ر�أ�س اخليمة ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/17 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب� ،112:سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144382 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة الإ�ضاءة ،والتدفئة ،وتوليد البخار ،والطبخ ،والتربيد ،والتجفيف ،والتهوية،
وللتزويد باملياه وللغايات ال�صحية ،جتهيزات التدفئة باملياه ال�ساخنة ،جتهيزات التدفئة
باملياه ال�ساخنة� ،أجهزة توليد الهواء ال�ساخن ،مراجل ت�سخني� ،أجهزة و�آالت تنقية الهواء،
�أجهزة الت�أين ملعاجلة الهواء �أو املاء� ،أجهزة �إزالة الروائح الكريهة من اجلو ،جتهيزات
التكييف� ،أجهزة تكييف الهواء ،فالتر تكييف الهواء ،و�أجهزة تربيد الهواء� ،أجهزة الت�سخني
للوقود ال�صلب ،الوقود ال�سائل �أو الغازي ،املجففات الهوائية� ،أجهزة وجتهيزات التدفئة
املو�ضوعة حتت الأر�ض� ،أجهزة �إزالة الروائح الكريهة ،لغري اال�ستخدام ال�شخ�صي� ،أجهزة
الت�سخني ،جتهيزات التدفئة� ،أجهزة الت�سخني ،الكهربائية ،املبدالت احلرارية ،بخالف
قطع الآالت� ،أجهزة ومن�ش�آت التربيد� ،أجهزة و�آالت تربيد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فوجت�سو جرنال ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� ،17-3-3 :سويناجا ،تاكات�سو-كو ،كوازاكي  ،8502-213اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/16 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145740 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ف�شار حب الذرة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دوك بوبكورن ال ال �سى (�شركة حمدودة امل�س�ؤولية قائمة على
قوانني �أوكالهوما)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 155 :مايـ ــن �سرتيـ ــت ,بادوكـ ــا ،كنتاكــي  ,42003الواليـ ــات املتح ــدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/10 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146809 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�صابون ،املواد العطرية ،ماء الزينة املعطر ،م�ستح�ضرات
ما بعد احلالقة ،الكولونيا ،والزيوت العطرية ،م�ستح�ضرات
�إزالة الروائح الكريهة وم�ضادات التعرق ،م�ستح�ضرات
للعناية بفروة الر�أ�س وال�شعر ،ال�شامبو والبل�سم ،ملونات
ال�شعر ،منتجات ت�صفيف ال�شعر ،معجون �أ�سنان ،غ�سوالت
الفم ،لي�ست لال�ستخدامات الطبية ،م�ستح�ضرات العناية بالفم والأ�سنان ،م�ستح�ضرات
الزينة غري العالجية ،م�ستح�ضرات اال�ستحمام واالغت�سال ،م�ستح�ضرات للعناية بالب�شرة،
الزيوت ،الكرميات واللو�شن للعناية بالب�شرة ،وم�ستح�ضرات احلالقة ،م�ستح�ضرات ما
قبل احلالقة وبعد احلالقة ،م�ستح�ضرات �إزالة ال�شعر ،م�ستح�ضرات ت�سمري الب�شرة بفعل
�أ�شعة ال�شم�س وم�ستح�ضرات الوقاية من ال�شم�س ،م�ستح�ضرات التجميل ،م�ستح�ضرات
املكياج و�إزالة املكياج ،اجلل برتويل ،م�ستح�ضرات العناية بال�شفاه ،م�سحوق التالك،
�صوف قطني� ،أعواد القطن ،لبادات م�ستح�ضرات التجميل ،املناديل �أو املناديل املبللة،
لبادات التنظيف املرطبة �أو امل�شربة م�سبقا ،املناديل �أو املناديل املبللة ،و�أقنعة التجميل،
م�ستح�ضرات جتميلية للوجه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بورت �صن اليت ،ويرال ،مري�سي�سايد  ,اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/24 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
حــــــــق الأولويـــــة(:رقــم الأولوي ـ ــة - MU/M/2020/32886 :تاري ـ ـ ــخ الأولوي ـ ـ ـ ــة:
2021/12/30م  -بلد الأولوية :موري�شيو�س)
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147203 :
فـي الفئة  2من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
طبقة حاجز احلماية للأنابيب وحتديدا مقيمات البكترييا وال�صد�أ على هيئة طالء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أاليد تيوب �آند كوندوت كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 16100 :أ�س .الثروب �أفينيو ،هارفـي� ،إلينوي  ,60426الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/8 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147204 :
فـي الفئة  19من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أطباق الكابالت الغري معدنية� ،أنظمة �أطباق الكابالت الغري معدنية ،املوا�سري الغري
معدنية ،الأ�سيجة الغري معدنية ،مواد حماية الكابالت الغري معدنية ،التجهيزات
واملو�صالت الغري معدنية ,وهي التغليف غري املعدين للكابالت الكهربائية ،تركيبات
الأنابيب غري املعدنية ومو�صالت الأنابيب غري املعدنية ،قنوات الألياف الزجاجية� ،أي
مالمح القناة الهيكلية ال�ستخدامها فـي ت�شييد املباين� ،أنظمة ت�أطري املباين امل�صنوعة
من الألياف الزجاجية� ،أنظمة امل�شي على الأ�سطح ،وهي الهيكل غري املعدين للم�شي فوق
�أ�سطح املن�ش�آت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أاليد تيوب �آند كوندوت كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 16100 :أ�س .الثروب �أفينيو ،هارفـي� ،إلينوي  ,60426الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/8 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147205 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املكونات واملواد الكهربائية ،مبا فـي ذلك الكابالت الكهربائية ،الألياف الب�صرية امل�صفحة،
�أنابيب الر�ش لإخماد احلرائق ،موا�سري بال�ستيكية وبيه فـي �سي لال�ستخدام فـي الرتكيبات
الكهربائية ،مواد حماية الكابالت املعدنية ،حتديدا� :أغلفة الكابالت الكهربائية ،الأ�سالك
الكهربائية� ،أ�سواط كهربائية ومكونات الأ�سالك ،حتديدا :الكابالت واملو�صالت املرنة،
لوحات توزيع الطاقة الكهربائية املو�صولة م�سبقة بالأ�سالك� ،صناديق توزيع الكهرباء
ايه/فـي املو�صولة م�سبقة بالأ�سالك� ،أنظمة توزيع الطاقة الكهربائية ،حتديدا� :صناديق
التوزيع الكهربائية والأ�سالك الكهربائية املعيارية� ،إ�ضاءة كهربائية م�ؤقتة ،حتديدا:
�إ�ضاءة حممولة لال�ستخدام فـي مواقع البناء ال�سكنية والتجارية لأغرا�ض ال�سالمة،
�أنظمة �سالمة البناء ،حتديدا :خطوط الأمان واملو�صالت واملثبتات واخلطافات و�أطقم
ال�سالمة وكابالت ال�سالمة.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أاليد تيوب �آند كوندوت كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 16100 :أ�س .الثروب �أفينيو ،هارفـي� ،إلينوي  ,60426الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/8 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147206 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مواد البناء املعدنية ،مبا فـي ذلك علب الكابالت املعدنية امل�ستخدمة فـي ت�شييد املباين،
�أنظمة علب الكابالت املعدنية امل�ستخدمة فـي ت�شييد املباين ،االنابيب املعدنية ،جتهيزات
الأنابيب امللحومة� ،أ�سالك �شائكة بنتوءات حادة� ،سياج معدين� ،إطار لل�سياج املعدين� ،أعمدة
معدنية� ،أعمدة للالفتات املعدنية ،جمار معدنية ،املوا�سري املعدنية ،جتهيزات الأنابيب
املعدنية ومو�صالت الأنابيب املعدنية� ،أنابيب هيكلية معدنية ،الإطارات املعدنية ،حتديدا:
جدران املباين و�إطارات ال�سقف امل�صنوعة �أ�سا�سا من املعدن� ،أقفا�ص معدنية ،حتديدا:
�أقفا�ص �أمان االت�صاالت املعدنية� ،أ�شكال لفات معدنية من �أجل �أو فـي طبيعة القنوات
الإن�شائية والزوايا والأنابيب ،القنوات املعدنية ،حتديدا� :أجزاء القناة الهيكلية املعدنية
للدعامات الهيكلية والت�أطري ،عنا�صر البناء امل�صنوعة من املعدن ،حتديدا :الدعامات
وقنوات الدعم ،قنوات الدعم املعدنية� ،أنظمة ت�أطري جدران املباين املعدنية امل�صنوعة
�أ�سا�سا من املعدن� ،شبكات ال�سقف املعدنية� ،أنظمة الإطار الف�ضائي ،حتديدا� :أنظمة
الت�أطري با�ستخدام دعامات ثالثية الأبعاد م�صنوعة من املعدن ،جدران و�أ�سقف املباين
اجلاهزة امل�صنوعة �أ�سا�سا من املعدن ،الزوايا املعدنية للمباين ،حتديدا :الزاوية الهيكلية
املعدنية للدعامات الهيكلية والت�أطري ،دعامات ال�سقف املعدين والأر�ضية� ،صفائح و�ألواح
فوالذية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أاليد تيوب �آند كوندوت كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 16100 :أ�س .الثروب �أفينيو ،هارفـي� ،إلينوي  ,60426الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/8 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147207 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�صميم والهند�سة ،مبا فـي ذلك الت�صميم الإن�شائي للمباين واخلدمات الهند�سية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أاليد تيوب �آند كوندوت كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 16100 :أ�س .الثروب �أفينيو ،هارفـي� ،إلينوي  ,60426الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/8 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147208 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مكونات ومواد الإ�ض ــاءة ،مبا فـي ذلــك �أنظم ــة الإ�ض ــاءة املعياري ــة املكونة من الأ�سالك
الكهربائية املعيارية واملفاتيح الكهربائية وحم ــددات الطــور ولوح ــات الإ�ضـ ــاءة� ,إ�ض ــاءة
كهربائية م�ؤقتة لال�ستخدام فـي مواقع البناء ال�سكنية والتجارية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أاليد تيوب �آند كوندوت كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 16100 :أ�س .الثروب �أفينيو ،هارفـي� ،إلينوي  ,60426الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/8 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147209 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمــات ت�شيي ــد املبان ــي فـي طبيعــة اال�ست�ش ــارة والت�صميــم وت�صنيع �أنظمة الدعم ملن�ش�آت
الرعاية ال�صحية والهياكل التجارية والهياكل عالية التقنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أاليد تيوب �آند كوندوت كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 16100 :أ�س .الثروب �أفينيو ،هارفـي� ،إلينوي  ,60426الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/8 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147210 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات ت�صنيع مر�شات احلريق ،خدمات ال�صناعات املعدنية ،خدمات البناء والت�صميم،
خدمات معاجلة ملفات الأ�سالك الفوالذية ،خدمات ت�صنيع الإطارات واملوا�سري ،معاجلة
لفائف ال�صلب ،وهي الت�شكيل والقطع والتخليل ،ت�صنيع الأنبوب والأنابيب ح�سب الطلب
للآخرين.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أاليد تيوب �آند كوندوت كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 16100 :أ�س .الثروب �أفينيو ،هارفـي� ،إلينوي  ,60426الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/8 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147212 :
فـي الفئة  19من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أطباق الكابالت الغري معدنية� ،أنظمة �أطباق الكابالت الغري معدنية ،املوا�سري الغري
معدنية ،الأ�سيجة الغري معدنية ،مواد حماية الكابالت الغري معدنية ،التجهيزات
واملو�صالت الغري معدنية ,وهي التغليف غري املعدين للكابالت الكهربائية ،تركيبات
الأنابيب غري املعدنية ومو�صالت الأنابيب غري املعدنية ،قنوات الألياف الزجاجية� ،أي
مالمح القناة الهيكلية ال�ستخدامها فـي ت�شييد املباين� ،أنظمة ت�أطري املباين امل�صنوعة
من الألياف الزجاجية� ،أنظمة امل�شي على الأ�سطح ،وهي الهيكل غري املعدين للم�شي فوق
�أ�سطح املن�ش�آت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أاليد تيوب �آند كوندوت كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 16100 :أ�س .الثروب �أفينيو ،هارفـي� ،إلينوي  ,60426الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/10 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147214 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املكونات واملواد الكهربائية ،مبا فـي ذلك الكابالت الكهربائية ،الألياف الب�صرية املدرعة
�أنابيب الر�ش لإخماد احلرائق .موا�سري بال�ستيكية و PVCلال�ستخدام فـي الرتكيبات
الكهربائية ،مواد حماية الكابالت املعدنية ،وهي تغليف الكابالت الكهربائية� ،أ�سالك
كهربائية ،ال�سياط الكهربائية ومكونات الأ�سالك� ،أي الكابالت واملو�صالت ال�سلكية املرنة،
لوحات توزيع الطاقة الكهربائية م�سبقة الأ�سالك� ،صناديق توزيع  A / Vكهربائية م�سبقة
الأ�سالك� ،أنظمة توزيع الطاقة الكهربائية ،وهي �صناديق التوزيع الكهربائية والأ�سالك
املعيارية الكهربائية ،الإ�ضاءة الكهربائية امل�ؤقتة ،وهي الإ�ضاءة املحمولة لال�ستخدام فـي
مواقع البناء ال�سكنية والتجارية لأغرا�ض ال�سالمة� ،أنظمة ال�سالمة الإن�شائية ،وهي
خطوط الأمان ،واملو�صالت ،واملثبتات وال�شماعات ،و�أحزمة الأمان ،وكابالت الأمان.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أاليد تيوب �آند كوندوت كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 16100 :أ�س .الثروب �أفينيو ،هارفـي� ،إلينوي  ,60426الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/10 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147215 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مكونات ومواد الإ�ضاءة ،مبا فـي ذلك �أنظمة الإ�ضاءة املعيارية املكونة من الأ�سالك
الكهربائي ــة املعياري ــة واملفاتي ــح الكهربائي ــة وحم ــددات الطور ولوحات الإ�ضاءة� ،إ�ضاءة
كهربائية م�ؤقتة لال�ستخدام فـي مواقع البناء ال�سكنية والتجارية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أاليد تيوب �آند كوندوت كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 16100 :أ�س .الثروب �أفينيو ،هارفـي� ،إلينوي  ,60426الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/10 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147216 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات ت�صنيع مر�شات احلريق ،خدمات ال�صناعات املعدنية ،خدمات البناء والت�صميم،
خدمات معاجلة ملفات الأ�سالك الفوالذية ،خدمات ت�صنيع الإطارات واملوا�سري ،معاجلة
لفائف ال�صلب ،وهي الت�شكيل والقطع والتخليل ،ت�صنيع الأنبوب والأنابيب ح�سب الطلب
للآخرين.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أاليد تيوب �آند كوندوت كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 16100 :أ�س .الثروب �أفينيو ،هارفـي� ،إلينوي  ,60426الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/10 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147217 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مواد البناء املعدنية ،مبا فـي ذلك علب الكابالت املعدنية امل�ستخدمة فـي ت�شييد املباين،
�أنظمة علب الكابالت املعدنية امل�ستخدمة فـي ت�شييد املباين ،االنابيب املعدنية ،جتهيزات
الأنابيب امللحومة� ،أ�سالك �شائكة بنتوءات حادة� ،سياج معدين� ،إطار لل�سياج املعدين� ،أعمدة
معدنية� ،أعمدة للالفتات املعدنية ،جمار معدنية ،املوا�سري املعدنية ،جتهيزات الأنابيب
املعدنية ومو�صالت الأنابيب املعدنية� ،أنابيب هيكلية معدنية ،الإطارات املعدنية ،حتديدا:
جدران املباين و�إطارات ال�سقف امل�صنوعة �أ�سا�سا من املعدن� ،أقفا�ص معدنية ،حتديدا:
�أقفا�ص �أمان االت�صاالت املعدنية� ،أ�شكال لفات معدنية من �أجل �أو فـي طبيعة القنوات
الإن�شائية والزوايا والأنابيب ،القنوات املعدنية ،حتديدا� :أجزاء القناة الهيكلية املعدنية
للدعامات الهيكلية والت�أطري ،عنا�صر البناء امل�صنوعة من املعدن ،حتديدا :الدعامات
وقنوات الدعم ،قنوات الدعم املعدنية� ،أنظمة ت�أطري جدران املباين املعدنية امل�صنوعة
�أ�سا�سا من املعدن� ،شبكات ال�سقف املعدنية� ،أنظمة الإطار الف�ضائي ،حتديدا� :أنظمة
الت�أطري با�ستخدام دعامات ثالثية الأبعاد م�صنوعة من املعدن ،جدران و�أ�سقف املباين
اجلاهزة امل�صنوعة �أ�سا�سا من املعدن ،الزوايا املعدنية للمباين ،حتديدا :الزاوية الهيكلية
املعدنية للدعامات الهيكلية والت�أطري ،دعامات ال�سقف املعدين والأر�ضية� ،صفائح و�ألواح
فوالذية.
-153-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1416

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أاليد تيوب �آند كوندوت كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 16100 :أ�س .الثروب �أفينيو ،هارفـي� ،إلينوي  ,60426الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/10 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147220 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�صميم والهند�سة ،مبا فـي ذلك الت�صميم الإن�شائي للمباين واخلدمات الهند�سية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أاليد تيوب �آند كوندوت كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 16100 :أ�س .الثروب �أفينيو ،هارفـي� ،إلينوي  ,60426الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/10 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147221 :
فـي الفئة  2من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
طبقة حاجز احلماية للأنابيب وحتديدا مقيمات البكترييا وال�صد�أ على هيئة طالء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أاليد تيوب �آند كوندوت كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 16100 :أ�س .الثروب �أفينيو ،هارفـي� ،إلينوي  ,60426الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/10 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147222 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات ت�شييد املباين فـي طبيعة اال�ست�شارة والت�صميم وت�صنيع �أنظمة الدعم ملن�ش�آت
الرعاية ال�صحية والهياكل التجارية والهياكل عالية التقنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أاليد تيوب �آند كوندوت كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 16100 :أ�س .الثروب �أفينيو ،هارفـي� ،إلينوي  ,60426الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/10 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147287 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املوا�صالت ،تعبئة وتخزين الب�ضائع ،ترتيب ال�سفر ،النقل اجلوي ،النقل البحري ،النقل
بال�سيارات ،تو�صيل الب�ضائع� ،سم�سرة ال�شحن �شحن الب�ضائع حجز النقل حجز ال�سفر
تقدمي املعلومات والن�صائح واال�ست�شارات املتعلقة باخلدمات املذكورة �أعاله.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مو�شن �سبالي ت�شاين �ش .م.ل�( .أوف �شور)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :لبنانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع مرينا ال�شالوحي  ,برج  ,B 115الطابق ال�سابع ,مكتب رقم -33
 ,32بريوت ,لبنان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/12 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147373 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات الطبية ،خدمات التحاليل الطبية املتعلقة بعالج الأ�شخا�ص (مثل فحو�صات
الأ�شعة ال�سينية و�أخذ عينات الدم) ،خدمات بنوك الدم ،خدمات دور النقاهة ،الرعاية
ال�صحية ،خدمات املراكز ال�صحية ،اال�ست�شارات ال�صحية ،خدمات فنيي الب�صريات ،خدمات
تقومي الأ�سنان ،الرعاية التلطيفية (الطب التلطيفي) ،خدمات العيادات الطبية ،امل�ساعدة
الطبية ،التمري�ض الطبي ،العالج الطبيعي ،اجلراحة التقوميية ،خدمات التطبيب عن
بعد ،الن�صائح ال�صيدالنية ،خدمات طب الأ�سنان ،خدمات تقومي الأ�سنان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة حممد وعبيد املال �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بنايـ ـ ــة امل ـ ــال� ,ش ـ ــارع بن ــي يـ ـ ــا�س� ،ص.ب 59 :ديـ ـ ــرة دب ـ ـ ــي,
الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/14 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148000 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�شييد املباين ،خدمات تركيب و�إ�صالح احلو�سبة� ،صيانة �أجهزة الكمبيوتر ،م�ساعدة
احلو�سبة من قبل املربجمني ،ت�صميم وتركيب و�صيانة �أجهزة الكمبيوتر ل�شبكات
الكمبيوتر ،خدمات الدعم الفني ،وهي حل م�شاكل �أجهزة الكمبيوتر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :انرتنا�شيونال بيزني�س ما�شينز كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :نيو اورت�شارد رود ارمونك ,ان واى ,الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/22 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
حــــــــق الأولويـــــة(:رقــم الأولوي ـ ــة - MU/M/2021/033264 :تاري ـ ـ ــخ الأولوي ـ ـ ـ ــة:
2021/3/1م  -بلد الأولوية :موريتانيا)
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148001 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات برجمة احلا�سوب ،الربجميات كخدمة (ا�س ايه ايه ا�س) التي تتميز بربجمية
لإدارة البيانات ،الربجميات كخدمة (ا�س ايه ايه ا�س) التي تتميز بربجمية للحو�سبة
ال�سحابية ،الربجميات كخدمة (ا�س ايه ايه ا�س) التي تتميز بربجمية للذكاء اال�صطناعي،
الربجميات كخدمة (ا�س ايه ايه ا�س) التي تتميز بربجمية للحو�سبة املعرفية ،الربجميات
كخدمة (ا�س ايه ايه ا�س) التي تتميز بربجمية لتقنية �سل�سلة الكتل ،الربجميات كخدمة
(ا�س ايه ايه ا�س) التي تتميز بربجمية للحو�سبة الكمية والربجمة الكمية ،الربجميات
كخدمة (ا�س ايه ايه ا�س) التي تتميز بربجمية لإن�شاء وحتليل وت�شغيل الربامج الكمية
واخلوارزميات الكمية ،الربجميات كخدمة (ا�س ايه ايه ا�س) التي تتميز بربجمية
لتطوير واختبار اخلوارزميات الكمية ،خدمات برجمة احلا�سوب وخدمات ا�ست�شارات
الكمبيوتر حول الذكاء اال�صطناعي ،خدمات برجمة احلا�سوب وخدمات ا�ست�شارات
احلا�سوب حول احلو�سبة املعرفية ،خدمات برجمة احلا�سوب وخدمات ا�ست�شارات احلا�سوب
حول �إدارة املعلومات ،خدمات برجمة احلا�سوب وخدمات ا�ست�شارات احلا�سوب حول
�إدارة البيانات ،خدمات برجمة احلا�سوب وخدمات ا�ست�شارات احلا�سوب حول احلو�سبة
ال�سحابية ،خدمات برجمة احلا�سوب وخدمات ا�ست�شارات احلا�سوب حول تقنية �سل�سة
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الكتل ،خدمات برجمة احلا�سوب وخدمات ا�ست�شارات احلا�سوب حول احلو�سبة الكمية،
خدمات برجمة احلا�سوب وخدمات ا�ست�شارات احلا�سوب حول الربجميات كخدمة (ا�س
ايه ايه ا�س) ،خدمات ت�صميم وتركيب وحتديث و�صيانة برجميات احلوا�سيب ،خدمات
ت�صميم برجميات وبرامج احلا�سوب للآخرين واخلدمات اال�ست�شارية فـي جمال �أجهزة
احلا�سوب ،خدمات احلا�سوب ،حتديدا :خدمات ت�صميم و�إن�شاء و�صيانة املواقع على �شبكة
الإنرتنت للآخرين ،خدمات حتليل انظمة احلا�سوب وقاعدة البيانات وتكامل ال�شبكة
وبرجمة احلا�سوب للآخرين ال�ستخدامها فـي التفاعالت التجارية عرب �شبكات احلا�سوب
العاملية ،خدمات الدعم التقني ،حتديدا :ا�ستك�شاف الأخطاء و�إ�صالحها فـي م�شاكل
برامج وبرجميات احلا�سوب ،ت�صميم �أنظمة الربط البيني لأجهزة وبرجميات احلا�سوب،
حتديدا :االت�صال الإلكرتوين لأجهزة احلا�سوب والربجميات ببع�ضها البع�ض ،خدمات
اختبار برجميات و�أجهزة احلا�سوب (اجلودة وال�ضوابط التقنية) ،درا�سات امل�شاريع
الفنية فـي جمال �أجهزة وبرجميات احلا�سوب ،اخلدمات اال�ست�شارية فـي جمال �أجهزة
احلا�سوب ،حتديدا :اال�ست�شارات املتعلقة بحو�سبة البحث والتطوير ،اخلدمات اال�ست�شارية
وتقدمي الن�صائح فـي جمال ا�ستخدام االنرتنت ،ت�أجري احلوا�سيب وبرجميات احلا�سوب،
خدمات الأبحاث العلمية وال�صناعية ،حتديدا :البحث وتطوير منتجات جديدة ،الأبحاث
البيولوجية ،البحث فـي علم اجلراثيم ،البحث فـي الكيمياء ،البحث فـي العناية باجلمال،
البحث فـي امليكانيكا ،الأبحاث اجليولوجية ،الأبحاث التقنية ،الأبحاث ال�صيدالنية،
البحث العلمي للأغرا�ض الطبية ،خدمات تكنولوجيا املعلومات ،خدمات تكامل �أنظمة
احلا�سوب ،اخلدمات اال�ست�شارية فـي جمال ت�صميم واختيار وتنفيذ وا�ستخدام قطع
و�أنظمة برجميات احلا�سوب للآخرين ،خدمات الدعم التقني ،حتديدا :ا�ستك�شاف الأخطاء
و�إ�صالحها على �شكل ت�شخي�ص م�شاكل �أجهزة احلا�سوب وبرجميات احلا�سوب ،خدمات
ت�صميم �أنظمة احلا�سوب للآخرين ،الربط بني �أجهزة وبرجميات احلا�سوب ،حتديدا:
خدمات تكامل انظمة و�شبكات احلا�سوب ،خدمات اختبار برجميات وقطع احلوا�سيب،
حتديدا :اختبار برجميات احلا�سوب واحلوا�سيب واخلوادم ل�ضمان �سري العمل بال�شكل
ال�صحيح ،خدمات احلو�سبة التي تعتمد على م�صادر من االنرتنت ،حتديدا :خدمات �أجهزة
وبرجميات احلا�سوب املدجمة مع ال�شبكات للتزويد الديناميكي واملحاكاة االفرتا�ضية
وقيا�س ا�ستهالك موارد احلا�سوب ،توفري �أنظمة احلا�سوب االفرتا�ضية وبيئات احلا�سوب
االفرتا�ضية من خالل احلو�سبة التي تعتمد على م�صادر من الإنرتنت ،ت�صميم وتطوير
برامج احلا�سوب للتخزين املحو�سب الذي يعتمد على م�صادر من الإنرتنت للبيانات،
خدمات مزودي اال�ست�ضافة على �شبكة االنرتنت ،خدمات تخزين البيانات الإلكرتوين
وا�سرتجاع البيانات ،خدمات حماية البيانات.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :انرتنا�شيونال بيزني�س ما�شينز كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :نيو اورت�شارد رود ارمونك ,ان واى ,الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/22 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
حــــــــق الأولويـــــة(:رقــم الأولوي ـ ــة - MU/M/2021/033264 :تاري ـ ـ ــخ الأولوي ـ ـ ـ ــة:
2021/3/1م  -بلد الأولوية :موريتانيا)
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148214 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توفري ت�سل�سل اجلينوم وحتليل البيانات وتف�سريها وتطوير االختبارات والتح�ضري
والت�ضخيم وو�ضع العالمات وك�شف وحتليل وت�سل�سل الأحما�ض النووية واجلزيئات
البيولوجية الأخرى والبحث والت�صميم املتعلق بها ،كل ذلك فـي جمال املعلوماتية
احليوية و�أبحاث اجلينوم والتعبري اجليني وتطوير� ،إنتاج تقرير ال�صحة اجلينومية،
تطوير الربجميات لتوليد تقارير اجلينوم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املدينة التعليمية� ,شارع اللقطة� ,ص.ب ،5825 :الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/31 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148218 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم ،خدمات التزويد بالطعام وال�شراب ،خدمات و�سائل الراحة امل�ؤقتة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركه مطعم افـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظ ــة العا�صم ــة ،منطق ــة القبل ــة ،قطع ــة  ،11ق�سيم ــة� ،شارع
ال�صاحلية� ،شركة املباين /مباين ،حمل  ،1الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/31 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148258 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املبخرات ال�سلكية لل�سجائر الإلكرتونية و�أجهزة التدخني الإلكرتونية ،التبغ ،اخلام �أو
امل�صنع ،منتجات التبغ ،مبا فـي ذلك ال�سيجار ،وال�سجائر ،ال�سيجار الرفيع ،تبغ ماكينات
اللف اليدوية ،تبغ الغليون ،تبغ امل�ضغ ،تبغ ال�سعوط ،ال�سجائر امل�صنوعة من مزيج التبغ
والقرنفل ،ال�سعوط ،بدائل التبغ (لغري الأغرا�ض الطبية) ،م�ستلزمات املدخنني ،مبا
فـي ذلك ورق و�أنابيب ال�سجائر ،فالتر ال�سجائر ،علب التبغ ،علب ال�سجائر واملناف�ض
للمدخنني ،الغاليني� ،أدوات اجليب للف ال�سجائر ،والعات للمدخنني� ،أعواد الثقاب� ،أعواد
التبغ ،منتجات التبغ التي يتم ت�سخينها� ،أجهزة �إلكرتونية وقطعها لغاية ت�سخني ال�سجائر
�أو التبغ من �أجل �إطالق الرذاذ الذي يحتوي على النيكوتني لال�ستن�شاق ،حماليل النيكوتني
ال�سائل امل�ستخدمة فـي ال�سجائر االلكرتونية� ،أجهزة التدخني الإلكرتوين ،ال�سجائر
الإلكرتونية ،ال�سجائر الإلكرتونية كبدائل عن ال�سجائر التقليدية ،الأجهزة الإلكرتونية
ال�ستن�شاق النيكوتني املحتوي على رذاذ ،و�أجهزة التبخري بالفم للمدخنني ،منتجات التبغ
وبدائل التبغ ،م�ستلزمات املدخنني لل�سجائر الإلكرتونية ،قطع ولوازم للمنتجات املذكورة
�سابقا املت�ضمنة ،فـي الفئة � ،34أجهزة �إطفاء ال�سجائر وال�سيجار امل�سخن وكذلك �أعواد
التبغ امل�سخنة ،علب ال�سجائر الإلكرتونية القابلة لإعادة ال�شحن.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فيليب موري�س برودكت�س ا�س� .آ
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :كواى جيرنيناود  2000 ،3نيو �شاتل� ,سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/2 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148467 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية حتديدا امل�ضادات احليوية امل�ستح�ضرات ال�صحية لأغرا�ض
طبية ,طعام احلمية واملواد التي مت تكييفها لال�ستخدام الطبي �أو البيطري ،واملواد الغذائية
للأطفال الر�ضع ،املكمالت الغذائية للإن�سان واحليوان ،الل�صقات ،مواد الت�ضميد ،املواد
الالزمة حل�شوات الأ�سنان ،ال�شمع اخلا�ص بطب الأ�سنان ،املطهرات ،م�ستح�ضرات لتدمري
احل�شرات ،الفطريات والأع�شاب ال�ضارة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيد�سون ا�س ايه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أرجنتينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :روتا  ,8كاى ام  ،47.5ال�س باملاري�س  ،2240ال لوجنا ,بيالر ،بوينو�س
ايري�س ,الأرجنتني
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/12 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149061 :
فـي الفئة  1من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البال�ستيك (املواد اخلام).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اي�ستمان كيميكال كومبنى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 200 :ساوث ويلكوك�س درايف ,كنغ�سبورت ,تيني�سي  ,37660الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/5 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149065 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أدوات قيا�س الزمن والكرونومرت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فيكتورينوك�س ايه جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :شميدجا�س  6438 57يبات�ش� ,سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/5 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149112 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الكاكاو ،ال�شوكوال ،ال�شاي ،القهوة ،امل�شروبات التي حتتوي
على الكاكاو ،م�شروبات ال�شوكوالتة ،امل�شروبات التي �أ�سا�سها
ال�شوكوالتة ،امل�شروبات التي �أ�سا�سها ال�شاي ،امل�شروبات التي
�أ�سا�سها القهوة وم�ستح�ضرات �إعداد هذه امل�شروبات ،اخلبز ومنتجات املخابز� ،سكر وحمليات،
املعجنات ،الب�سكويت ،الكعك املحلى ،كعكة ال�شوكوال واملح�شوة بال�شوكوال ،كعكة اجلبنة،
الكعك ،كعكة الوفل ،الب�سكويت اله�ش والرقيق ،منتجات احللويات وعلى وجه اخل�صو�ص
حلويات ال�سكر التي تت�ضمن العلكة ،احللوى واحللويات ال�سكرية ،حلويات ال�شوكوالتة،
ال�شوكوال ،ال�شوكوال القابلة للدهن� ،صل�صات ال�شوكوالتة� ،شراب ال�شوكوالتة ،ال�شراب
املركز املنكه ،احللويات املثلجة والباردة ،البوظة ،احللويات ،احللويات املثلجة ،احللويات
الباردة ،الكعك املثلج ،معجنات جممدة ،امل�ستح�ضرات املجمدة للخبز ،اللنب املجمد،
املنتجات املعدة من العجني ،امل�ستح�ضرات املعدة من احلبوب ،م�ستح�ضرات اخلبز ،طعام
الفطور من احلبوب ،البوظة ،ال�شراب املثلج ،خمروطات البوظة ،حلوى البودينغ ،حلوى
الق�شدة املخفوقة ،منتجات الوجبات اخلفيفة على �شكل بو�شار ومقرم�شات الذرة ،البو�شار،
منتجات الوجبات اخلفيفة التي �أ�سا�سها الذرة ،الأرز ،ال�شعري ،اجلاودار �أو املعجنات
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :موندليز انرتنا�شنول اميا بي تي واي .ملتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سنغافورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان346 :جاالن بوون الي جورونغ � ,619528سنغافورة
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/6 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149114 :
فـي الفئة  7من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الآلآت والعدد الآلية ،املوتورات واملحركات (عدا تلك اخلا�صة بالعربات الربية) ،و�صالت
الآلآت وعنا�صر نقل احلركة (عدا تلك اخلا�صة بالعربات الربية) ،الآلآت والأدوات
الزراعية (عدا تلك التي ت�شغل باليد) ،حما�ضن البي�ض) �آالت البيع الأوتوماتيكية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة ال�سعودية ل�صناعات املحركات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ر�أ�س اخلري �ص.ب 50000 :ر.ب ,31311 :اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/6 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149115 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املركبات ،الأجهزة املخ�ص�صة للتنقل برا �أو جوا �أو عن طريق املاء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة ال�سعودية ل�صناعات املحركات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ر�أ�س اخلري �ص.ب 50000 :ر.ب ,31311 :اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/6 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149116 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
معاجلة املواد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة ال�سعودية ل�صناعات املحركات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ر�أ�س اخلري �ص.ب 50000 :ر.ب ,31311 :اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/6 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148854 :
فـي الفئة  19من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
طالءات مواد بناء(مواد بناء(غري معدنية)� ،أنابيب قا�سية غري معدنية للمباين� ،أ�سفلت
وزفت وقار ،مباين غري معدنية قابلة للنقل،ن�صب ( جم�سمات ) غري معدنية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بري�سمك�س م.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مركز الأعمال ،بناية ال�شموخ ،منطقة التجارة احلرة ب�أم القيوين �،أم
القيوين ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/26 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب131 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149170 :
فـي الفئة  18من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جلود معاجلة(اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد
غري الورادة فـي فئات اخرى ،جلود احليوانات اخلام �أو املدبوغة ،ال�صناديق واحلقائب
ال�سفرية ،املظالت وال�شما�سي والع�صي ،ال�سياط و�أطقم احليوانات وال�سروج).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أباريل ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 27401 :دبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب131 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149171 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
نعال للبا�س القدم (املالب�س ولبا�س القدم و�أغطية الر�أ�س).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أباريل ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 27401 :دبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية 						
							
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب131 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149172 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ا�ستف�سارات عن الأعمال(الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط
املكتبي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أباريل ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 27401 :دبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب131 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149174 :
فـي الفئة  18من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمافظ نقود(اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد
غري الورادة فـي فئات �أخرى ،جلود احليوانات اخلام �أو املدبوغة ،ال�صناديق واحلقائب
ال�سفرية ،املظالت وال�شما�سي والع�صي ،ال�سياط و�أطقم احليوانات وال�سروج).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أباريل ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 27401 :دبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية 						
							
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب131 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149175 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جالبيات مالب�س(,املالب�س ولبا�س القدم و�أغطية الر�أ�س).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أباريل ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الفهيدي ،دبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية 						
		
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب131 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149177 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ن�شر مواد الدعاية والإعالن (الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط
املكتبي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أباريل ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الفهيدي ،دبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية 						
							
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب131 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149178 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
لبا�س القدم(املالب�س ولبا�س القدم و�أغطية الر�أ�س).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الل اركوالت �سانكابا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 24982 :الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية 						
						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب131 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149180 :
فـي الفئة  24من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أقم�شة للتنجيد(املن�سوجات ومنتجات الن�سيج غري الورادة فـي فئات �أخرى� ،أغطية الفرا�ش
واملوائد).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الل اركوالت �سانكابا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،24982 :الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية 						
						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب131 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم124896 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إ�صالح الأجهزة الإلكرتونية واحلا�سب الآيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأحبة احلديثة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الربميي� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/12/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144734 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الهدايا وبيع الزهور الطبيعية وال�صناعية وم�ستح�ضرات التجميل والعطور
وال�شوكوالتة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جماديف الأو�س للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 224 :ر.ب� ،120:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/30 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148126 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كيبك �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 9245 :رو تيمان�س ،مونرتيال (كيبك)� ،إت�ش8واي �0إيه ،1كندا
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123:ر.ب111 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148993 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري ال�سيارات ،النقل بال�سيارات ،تنظيم رحالت بحرية ،خدمات النقل الرتياد الأماكن
ال�سياحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع ال�سرعة املتحده للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2457 :ر.ب ،211:م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/29 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التطوير والتنمية للم�شاريع 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3:ر.ب322:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149376 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خط الأنامل الذهبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 4185 :ر.ب ،112:ال�سيب� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التطوير والتنمية للم�شاريع 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3:ر.ب322:

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149536 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري املركبات (ت�أجري الدراجات الهوائية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دار الفليج للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 258 :ر.ب� ،116:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145315 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات تعطري الهواء ،م�ستح�ضرات جتميلية لال�ستحمام ،طالء ال�شفاة� ،أعواد قطن
لأغرا�ض التجميل� ،أقنعة جتميلية ،غ�سول لو�شن لل�شع ــر ،ملونات لل�شعر ،م�ستح�ضرات
جتعيد ال�شعر ،م�ستح�ضرات جتميل للرم ــو�ش� ،أطق ــم جتميــل ،م�ستح�ضرات جتميل،
كرميات جتميلية ،منظفات بخالف امل�ستخدم ــة فـي العمليات الت�صنيعية ولغايات طبية،
منظفات �أ�سنان� ،شمع �إزالة ال�شعر ،زيوت عطري ــة ،خال�ص ــات زه ــور عطور ،غ�سوالت
لو�شن لأغرا�ض التجميل ،م�ستح�ضرات جتميل للعناية بالب�شرة� ،صابون لإزالة الروائح
الكريهة ،قطع من �صابــون الزينة ،م�ضادات للعرق مواد للتواليت� ،صابون م�ضاد للعرق،
م�ستح�ضرات جتميل لغاي ــات التنحي ــف ،مزي ــالت الروائ ــح الكريهــة للب�شــر �أو للحيوانــات،
ملينات للأقم�شة ت�ستخدم فـي الغ�سيل والكــي ،غ�سول لو�شن ملا بعد احلالقة ،رذاذ �سرباي
لل�شعر ،م�ستح�ضرات التنظيف اجلاف� ،شامبو جاف ،بال�سم لل�شعر ،م�ستح�ض ــرات لتنعيم
ال�شعر ،م�ستح�ضرات الكوالج ــني لغاي ــات جتميلي ــة� ،صاب ــون� ،صابــون حالقة ،كرميات
تبيي�ض الب�شرة ،م�ستح�ضرات مكياج ،معاجني ل�شحذ �أموا�س احلالقة ،م�ستح�ضرات �إزالة
املكياج ،مكياج ،زيت الورد� ،شامبو ،عطور� ،صناعة عطور ،م�ستح�ضرات حالقة ،م�سحوق
التالك للزينة ،مناديل ورقية م�شربة بغ�سوالت لو�شن جتميلية ،مواد هالمية للتدليــك
لغري الأغرا�ض الطبية ،م�ستح�ضرات الوقاية من ال�شم�س ،مناديل مبللــة مب�ستح�ضرات
لإزالة مواد التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ذا بروكرت �آند جامبل كومبني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ون بروكرت �آند جامبل بالزا� ،سين�سيناتي� ،أوهايو  ,45202الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147545 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلويات لتزيني �أ�شجار عيد امليالد ،منكهات للقهوة ،ب�سكويت ،قهوة ،كعك ،م�ستح�ضرات
احلبوب� ،شوكوالتة ،حلويات ،رقائق ذرة ،بوظة ،ملح ،م�سحوق كعك ،عجينة كعك ،جلوكوز
لأغرا�ض الطهي ،دابوق غلوتني معد لل�صناعات الغذائية ،كت�شاب �صل�صة ،م�شروبات قهوة
باحلليب ،م�شروبات �شوكوالتة باحلليب ،معكرونة ،خبز ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شوكوالتة،
بن ا�صطناعي� ،سكاكر للأكل ،مايونيز ،ك�سرتد� ،أطعمـ ــة خفـيفـ ــة قائم ــة عل ــى احلب ــوب،
م�سحوق خبازة ،كيك مغطى بال�سكر جممد ،مو�س �شوكوالتة ،املو�س (حلوى) �سكريات،
ق�ضبان احلبوب الغنية بالربوتني ،حلـ ــي بال�شوكوالت ــة لتزي ــني الكعــك ،حلي باحللويات
لتزيني الكعك ،جوز مطلي بال�شوكوالتة ،معجون �أ�سا�سه ال�شوكوالتة ،معجــون �شوكوالتة
يحتوي على مك�سرات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة العاملية للمواد الغذائية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إمارتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ال�صناعية الأوىل ،خلف �شارع الوحدة ،ملك الأنا�شرياز عبدالرازق
�ص.ب ،4115 :ال�شارقة ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/29 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147549
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
منقوعات غري طبية ،منكهات للقهوة ،م�ستح�ضرات منكهة
للطعام ،توابل بودرة ،خبز بدون خمرية ،ب�سكويت ،قر�شلة بق�سماط ،ب�سكويت من ال�شعري
املنبت امللت ،حلويات بالنعناع ،حلويات �سكرية ،كعك الوفل ،خبز بان ،كاكاو ،قهوة ،بن غري
حمم�ص ،م�ستح�ضرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة ،كعك ،قرفة تابل ،براعم نبات
الكرب املخللة ،كارميل �سكاكر ،كري بهار ،م�ستح�ضرات احلبوب ،علكة لي�ست لغايات طبية،
هندباء برية بدائل للقهوة� ،شاي� ،شوكوالتة ،مرزبانية ،كب�ش قرنفل تابل ،توابل ،حلويات،
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رقائق ذرة ،ف�شار حب الذرة ،م�ستح�ضرات لتكثيف الكرمية املخفوقة ،بوظة ،فطائر حمالة
بانكيك ،خال�صات للمواد الغذائية عدا اخلال�صات الأثريية والزيوت العطرية ،عوامل
تغليظ لطهي املواد الغذائية ،كركم ،حمليات طبيعية ،بهارات ،خبز زجنبيل ،فلفل حلو،
دقيق للطعام ،دقيق البقول ،دقيق ذرة ،دقيق اخلردل ،دقيق ال�شعري ،دقيق �صويا ،طحني
قمح ،ن�شا للطعام ،خمائر للعجني� ،أقرا�ص �سكرية حلويات ،بتي فور كعك� ،سكر ،منكهات
للكعك بخالف الزيوت العطرية ،م�سحوق كعـ ــك ،عجين ــة كعــك ،زجنبيل تابل ،عوامل
متا�سك املثلجات ال�صاحلة للأكل ،ثلج طبيعي �أو �صناعي ،ثلج للمركبات املنع�شة ،جلوكوز
لأغرا�ض الطهي ،دابوق غلوتني معد لل�صناعات الغذائية ،برغل للطعام الب�شري ،خل،
كت�شاب �صل�صة ،م�شروبات كاكاو باحلليب ،م�شروبات قهوة باحلليب ،م�شروبات �شوكوالتة
باحلليب ،مواد تخمري ،خمرية ،مواد متا�سك ال�سجق ،معكرون معجنات ،معكرونة ،ذرة
مطحونة ،ذرة حمم�صة ،خبز ،مالتوز �سكر امللت ،دب�س للطعام ،قطر ال�سكر ،نعناع للحلويات،
ع�سل نحل� ،شعري مق�شر ،خردل ،جوز الطيب ،نودلز معكرونة رقيقة ،فطائر� ،شعري
مطحون� ،سندوي�شات ،قطع حلوى حلويات ،معجنات ،ب�سكويت بالزبدة ،خبز افرجي ،فلفل
توابل ،بيتزا ،فلفل ،دقيق بطاطا ،مهلبية ،برالني حلوى اللوز �أو اجلوز ،رافـيويل� ،سو�س
حلويات ،ارز ،زعفران توابل� ،ساغو� ،صل�صات توابل ،نكهة الكرف�س� ،سميد� ،شربات مثلجات،
�سباغيتي معكرونة رفـيعة ،تابيوكا ،دقيق التابيوكا ،تورتات كيك بالفواكه ،منكهات الفانيال
لغايات مطبخية ،فانيلني بديل للفانيال� ،شعريية نودلز ،فطائر حلم ،معجنات مقطعة،
مطريات حلوم للغايات املنزلية ،مثلجات �صاحلة للأكل ،م�ساحيق ل�صنع املثلجات ،حلوى
لوز ،حلويات فول �سوداين ،منكهات بخالف الزيوت العطرية ،منكهات للم�شروبات بخالف
الزيوت العطرية� ،شوفان مطحون� ،شوفان مق�شر ،طعام �أ�سا�سه �شوفان ،رقائق �شوفان،
دقيق �شوفان ،ا�صابع �سو�س حلويات ،خل البرية ،م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ،م�شروبات
�أ�سا�سها الكاكاو ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شوكوالتة ،بن ا�صطناعي� ،سكاكر للأكل ،ق�شدة التارتار
لأغرا�ض الطهي� ،إ�ضافات الغلوتني لأغرا�ض الطهي� ،صل�صلة املعكرونة ،لوح من احلبوب،
�سكر نخيلي ،عجني ،ورد �أو ورق لال�ستخدام كبدائل �شاي ،pastry dough ،بيلميني عجائن
حم�شية باللحم ،حلي بال�شوكوالتة لتزيني الكعك ،حلي باحللويات لتزيني الكعك ،جوز
مطلي بال�شوكوالتة� ،أرز باللنب ،رقائق منتجات حبوب ،الت�شاوت�شاو توابل ،ك�سك�س �سميد،
خال�صة ال�شعري املنبت امللت للطعام� ،شعري منبت ملت لال�ستهالك الب�شري� ،شمع نحل
لال�ستهالك الب�شري ،توابل م�صنعة من الفواكه �أو اخل�ضار بهار ،هالم ملكي لال�ستهالك
الب�شري بخالف امل�ستخدم لغايات طبية� ،سو�شي� ،صل�صات طماطم ،مايونيز ،ب�سكويت
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رقيق ه�ش ،ك�سرتد ،هالميات جلي فواكه حلويات ،مو�سلي حلوى م�صنوعة من احلبوب
امل�سحوقة والفواكه املجففة� ،أقرا�ص ارز� ،صل�صة �صويا ،لنب جممد حلويات مثلجة ،مقبالت
هندية توابل ،فطائر �صينية ،تاكو ،كعك ذرة� ،شاي مثلج ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي ،توابل
�سلطة ،لب خبز ،تبولة ،حالوة طحينية ،تورتات حم�شوة باملربى �أو الفاكهة �أو املقبالت،
�صل�صة مرق اللحم ،معجون حب ال�صويا توبل� ،أطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب� ،أطعمة
خفـيفة م�ؤ�س�سة على الأرز ،لب الذرة ،دقيق لب الذرة ،م�سحوق خبازة� ،صودا خبازة� ،أع�شاب
حمفوظة ،الوجبات اجلاهزة القائمة على املعكرونة ،كيك مغطى بال�سكر جممد ،مو�س
�شوكوالتة ،املو�س (حلوى) �سكريات ،كولي�س (فواكه) �صل�صات ،مرق تخليل يو�ضع فـيه
اللحم �أو ال�سمك ،باجلنب ال�سندوي�شات ،بي�ستو �صو�ص ،حلم اخلنزير ال�صقيل ،بذر الكتان
لال�ستعمال املطبخي توابل ،بذور القمح لأغرا�ض الإ�ستهالك الب�شري ،ق�ضبان احلبوب
الغنية بالربوتني ،م�شروبات �أ�سا�سها البابوجن ،مربى احلليب ،بيبيمباب �أرز خملوط
باخل�ضراوات وحلم البقر� ،أونيجريي كرات �أرز� ،أرز �سريع التح�ضري� ،سندوي�شات الهوت
دوغ ،مكعبات ثلج ،بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل ،بذور ال�سم�سم توابل ،خملالت م�صنعة
من اخل�ضار املقطعة والبهارات ،حبوب كينوا ،معاجلة ،برغل ،حنطة �سوداء ،معاجلة،
طحني احلنطة ال�سوداء� ،صل�صة التوت الربي بهارات� ،صل�صة التفاح بهارات ،قطع خبز
حمم�ص ،لومبري خبز م�صنوع من البطاطا ،ب�سطيلة حلويات� ،سينبي ب�سكويت الذرة،
كيم�شيجون فطائر من اخل�ضراوات املخمرة� ،شرائح بوظة من الفا�صولياء احلمراء
املحالة� ،سكاكر النعناع لإنعا�ش النف�س ،علكة لإنعا�ش النف�س� ،شعريية معكرونة �أودون،
�شعريية معكرونة �سوبا ،خبز بدون غلوتني ،متر هندي (توابل) ،الك�سا (ح�ساء �آ�سيوي
من املعكرونة حار) ،كرات معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة �أو الكا�سرتد مزينة ب�صل�صة
ال�شوكوالتة �أو غريها ،كرو�سان (نوع من املعجنات) ،خبز بال�شوكوالتة� ،شاي من �أع�شاب
البحر ،كرميا حمروقة ،عجائن للقلي ،رقائق ورقية �صاحلة للأكل ،كرات جوز الهند
(نوع من احللويات) ،كب�سوالت القهوة اململوءة ،ماء زهر الربتقال لال�ستعمال الغذائي،
بوظة جممدة ،النوغات (حلوى �أو راحة بي�ضاء) املح�شوة باملك�سرات ،معجون �أو هري�س
(توابل) ،عجينة الزجنبيل (مطيبات)� ،أع�شاب بحرية توابل ،با�ستا ،عجينة لوز ،يان�سون،
يان�سون جنمي ،حلويات لتزيني �أ�شجار عيد امليالد ،طحائن جوز ،ثوم مفروم بهار ،باوزي
كعكات حم�شية ،عجينة �أرز لغايات مطبخية ،جياوزي فطائر حم�شية ،رامن طبق ياباين
من املعكرونة ،بوريتو�س ،جيمباب طبق كوري من الأرز ،ورق �صالح للأكل ،ورق �أرز �صالح
للأكل ،معجون �أ�سا�سه ال�شوكوالتة ،معجون �شوكوالتة يحتوي على مك�سرات ،فطائر
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�أ�سا�سها دقيق� ،شراب الأغاف حمليات طبيعية ،تزيني الطعام بطبقة براقة� ،أطباق جمفدة
مكونها الأ�سا�سي الأرز� ،أطباق جمفدة مكونها الأ�سا�سي املعكرونة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة العجينة الأ�صلية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،104181 :جدة 21331
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/29 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148154 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
با�ستا ،حلويات لتزيني �أ�شجار عيد امليالد ،منكهات للقهوة ،ملح حلفظ املواد الغذائية،
ب�سكويت ،كعك الوفل ،كاكاو ،قهوة ،بن غري حمم�ص ،كعك ،م�ستح�ضرات احلبوب ،هندباء
برية بدائل للقهوة ،توابل ،بوظة ،بهارات� ،سكر ،عجينة كعك ،خل ،خمرية ،خبز ،ع�سل نحل،
خردل ،فطائر� ،سندوي�شات ،معجنات ،خبز افرجي� ،ساغو ،تابيوكا ،مثلجات �صاحلة للأكل،
دقيق �شوفان ،م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ،م�شروبات �أ�سا�سها الكاكاو ،م�شروبات �أ�سا�سها
ال�شوكوالتة ،بن ا�صطناعي� ،شاي مثلج ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي ،توابل �سلطة ،تورتات
حم�شوة باملربى �أو الفاكهة �أو املقبالت� ،أطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب ،م�سحوق خبازة،
�صل�صلة املعكرونة� ،أرز باللنب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تامي هورتنز ري�ستورونت انرتنا�شيونال جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :انويلريد�سرتا�س  6340 ،61بار� ,سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/29 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148155 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم،
خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،حجز اماكن
االقامة امل�ؤقتة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تامي هورتنز انرتنا�شيونال جي ام بي ات�ش.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :انويلريد�سرتا�س  6340061 ،61بار� ,سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/29 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148511 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أ�شجار ،توت ،فواكه طازجة ،خ�ضراوات طازجة ،فواكه طازجة ،غالل بذور ،نباتات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فنتوريفروت جلوبال ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :نيوزيالندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :كليمو درايف ،ماونت ويلينجتون� ،أوكالند ,1060 ،نيوزيالند
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/13 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
-177-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1416

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148512 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أ�شجار ،توت ،فواكه طازجة ،خ�ضراوات طازجة ،فواكه طازجة ،غالل بذور ،نباتات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فنتوريفروت جلوبال ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :نيوزيالندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :كليمو درايف ،ماونت ويلينجتون� ،أوكالند ،1060 ،نيوزيالند
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/13 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148513 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مياه �شرب م�شروبات ،م�ستح�ضرات لتح�ضري املياه الغازية،
ماء الليثيا ،مياه معدنية م�شروبات ،ماء معدين فوار ،مياه معدنية للموائد ،ع�صائر
خ�ضراوات م�شروبات ،مياه غازية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة م�صنع اي تي �سي لتعبئة امل�شروبات ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بحرينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،33771 :البحرين
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/13 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148514 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مياه �شرب م�شروبات ،م�ستح�ضرات لتح�ضري املياه الغازية ،ماء الليثيا ،مياه معدنية
م�شروبات ،ماء معدين فوار ،مياه معدنية للموائد ،ع�صائر خ�ضراوات م�شروبات ،مياه
غازية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة م�صنع اي تي �سي لتعبئة امل�شروبات ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بحرينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :صندوق بريد  ،33771البحرين
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/13 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148515 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قر�شلة بق�سماط ،ب�سكويت ،ب�سكويت من ال�شعري املنبت امللت ،حلويات �سكرية ،كعك الوفل،
خبز بان ،براعم نبات الكرب املخللة ،كارميل �سكاكر ،حلويات ،خبز ،ب�سكويت بالزبدة ،خبز
افرجي ،حلويات فول �سوداين ،دقيق �شوفان� ،سكاكر للأكل ،رقائق منتجات حبوب ،توابل
م�صنعة من الفواكه �أو اخل�ضار بهار ،ب�سكويت رقيق ه�ش ،مو�سلي حلوى م�صنوعة من
احلبوب امل�سحوقة والفواكه املجففة ،لب خبز� ،أطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب ،ق�ضبان
احلبوب الغنية بالربوتني ،لوح من احلبوب ،عجني ،جوز مطلي بال�شوكوالتة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة الوطنية ل�صناعة الب�سكويت املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 29:ر.ب ،124 :الر�سيل� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/13 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148516 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قر�شلة بق�سماط ،ب�سكويت ،ب�سكويت من ال�شعري املنبت امللت ،حلويات �سكرية ،كعك الوفل،
خبز بان ،براعم نبات الكرب املخللة ،كارميل �سكاكر ،حلويات ،خبز ،ب�سكويت بالزبدة ،خبز
افرجي ،حلويات فول �سوداين ،دقيق �شوفان� ،سكاكر للأكل ،رقائق منتجات حبوب ،توابل
م�صنعة من الفواكه �أو اخل�ضار بهار ،ب�سكويت رقيق ه�ش ،مو�سلي حلوى م�صنوعة من
احلبوب امل�سحوقة والفواكه املجففة ،لب خبز� ،أطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب ،ق�ضبان
احلبوب الغنية بالربوتني ،لوح من احلبوب ،عجني ،جوز مطلي بال�شوكوالتة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جي �أند جي �إ�س� .أر� .أي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :ايطاليا
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :فـيا �سي�.إيه بيزاردي  40138 -50بوجلونا .ايطاليا
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/13 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148535 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صريفة ،جمع التربعات اخلريية ،ا�ستثمار الأموال ،حتويل الأموال �إلكرتونياً ،املعلومات
املالية ،حفظ اال�شياء الثمينة كوديعة ،ا�صدار بطاقات االئتمان ،الكفاالت املالية� ،صريفة
�شبكية ،توفـري معلومات مالية عن طريق مواقع الإنرتنت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فـيزا انرتنا�شيونال �سريفـي�سز ا�سو�سي�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 900 :ميت ـ ــرو �سنتـ ــر بوليف ــارد ،فو�ست ــر �سيتــي ،كاليفورني ــا ,94404
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148536 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عجينة لوز ،ب�سكويت ،خبز بان ،كعك� ،شوكوالتة ،عجينة كعك ،عوامل متا�سك املثلجات
ال�صاحلة للأكل ،م�شروبات �شوكوالتة باحللي ــب ،خــبز ،خبز �أفرجي ،م�شروب ــات �أ�سا�سهــا
الكاكاو ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شوكوالتـ ــة ،ل ــب خ ــبز ،كيك مغطى بال�سكر جممد ،مو�س
�شوكوالتة ،حل ــي بال�شوكوالتــة لتزيــني الكعــك ،جوز مطلي بال�شوكوالتة ،معجون �أ�سا�سه
ال�شوكوالتة ،معجون �شوكوالتة يحتوي على مك�سرات� ،شراب الأغاف حمليات طبيعية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اوركادو لل�شوكليت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148537 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال التجارية �أو ال�صناعية ،تنظيم
املعار�ض لغايات جتارية �أو دعائية ،تنظيم معار�ض مهنية لغايات جتارية و�إعالنية،
الإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب ،خدمات توفـري �أو ت�أمني للآخرين �شراء
�سلع وخدمات لأعمال �أخرى ،خدمات املقارنة بني الأ�سعار ،عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم
لغايات البيع بالتجزئة ،خدمات الت�سويق عرب الهاتف� ،إتاحة �سوق �إلكرتونية مل�شرتي
ال�سلع واخلدمات وبائعيها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اوركادو لل�شوكليت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148660 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كهرمان عطر� ،أقنعة جتميلية ،م�ستح�ضرات جتميل ،بخور ،م�سك ل�صناعة العطور ،عطور،
�صناعة عطور ،م�ستح�ضرات جتميل للعناية بالب�شرة ،رذاذ �سرباي لل�شعر ،رذاذات النعا�ش
رائحة الفم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أطياب املر�شود
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الري ،خلف جممع االفنيوز ،قطعة (� ،)1شارع ( ،)3مبنى ( ,)1805الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148661 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كهرمان عطر� ،أقنعة جتميلية ،م�ستح�ضرات جتميل ،بخور ،م�سك ل�صناعة العطور ،عطور،
�صناعة عطور ،م�ستح�ضرات جتميل للعناية بالب�شرة ،رذاذ �سرباي لل�شعر ،رذاذات النعا�ش
رائحة الفم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أطياب املر�شود
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الري ،خلف جممع االفنيوز ،قطعة (� ،)1شارع ( ،)3مبنى ( ,)1805الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148662 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برامج م�سجلة لت�شغيل احلا�سوب ،برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل ،تطبيقات
برجميات احلا�سوب ،قابلة للتنزيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة بلوكات لوكيل بالعمولة واالجتار بالعمولة �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ال�صاحلية� ،شارع ال�سور ،برج �صحارى ،دور ( ،)7الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148663 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ا�ستف�سارات عن الأعمال ،عر�ض ال�سلع ،البيع باملزاد العلني ،دعاية و�إعالن ،ابحاث الأعمال،
ت�أجري امل�ساحات الإعالنية ،الإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب ،املعاجلة
االدارية لطلبات ال�شراء ،ت�سويق ،توفـري معلومات الأعمال عن طريق مواقع الإنرتنت،
�إتاحة �سوق �إلكرتونية مل�شرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها ،برامج �إدارة والء امل�ستهلكني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة بلوكات لوكيل بالعمولة واالجتار بالعمولة �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ال�صاحلية� ،شارع ال�سور ،برج �صحارى ،دور ( )7الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148664 :
فـي الفئة  1من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات احرتاق ا�ضافات كيميائية �إىل وقود املحركات ،انهيدريد اخلليك� ،أحما�ض،
م�ستح�ضرات تكثيف كيميائية ،كربونات من�شطة ،قلويات ،م�ستح�ضرات لتكييف الرتبة،
حم�ض الكلوردريك� ،أمونيا ،مقاوم للتجمد ،مانعات تكون الق�شور ،ارغن ،وقود للمفاعالت
النووية ،نيرتوجني ،حم�ض النرتيك ،بنتونيت ،كحول اخل�شب ،كربون ،كربيد الكال�سيوم،
حفازات ،عجينة الورق ،طالءات زجاجية خزفـية ،كربون للمر�شحات للفالتر ،كربونات
الكل�س ،كلوريد الكل�س ،كيماويات �صناعية ،م�ستح�ضرات كيميائية لغايات علمية بخالف
امل�ستخدمة لغايات طبية وبيطرية ،كوا�شف كيميائية بخالف امل�ستخدمة لغايات طبية
�أو بيطرية ،م�ستح�ضرات كيميائية للتحاليل املخربية بخالف امل�ستخدمة لغايات طبية
�أو بيطرية ،كيماويات جلعل الأ�سمنت مانع لت�سرب املاء عدا الدهانات� ،سوائل للدارات
الهيدرولية ،حم�ض �سرتيك لغايات �صناعية ،م�ستح�ضرات كيميائية ت�ستخدم فـي
الت�صوير الفوتوغرافـي ،جتهيزات تثليج ،منظفات ت�ستخدم فـي عمليات الت�صنيع،
م�ستح�ضرات ت�شخي�ص بخالف امل�ستخدمة لغايات طبية �أو بيطرية ،م�ستح�ضرات ترويق،
مبادالت ايونية كيماويات ،ورق كا�شف ،لغري اال�ستخدام الطبي �أو البيطري� ،أ�سمدة،
م�ستح�ضرات لتنقية الغاز ،كحوالت اخلل حم�ض اال�سيتيك املخفف ،دقيق لغايات �صناعية،
غرافـيت لغايات �صناعية ،م�ستح�ضرات غلفنة ،غازات واقية ت�ستخدم للحام ،جليد جاف
ثاين �أك�سيد الكربون� ،أحما�ض دهنية ،هيليم ،هيدروجني ،هيبوكلوريت ال�صودا� ،أمالح
لغايات �صناعية ،حم�ض الأك�ساليك� ،أك�سجنب لأغرا�ض �صناعية ،فوق �أك�سيد الهيدروجني
لغايات �صناعية ،خبث �سماد ،حم�ض الفو�سفوريك ،بال�ستيك غري معالج ،جتهيزات
تربيد� ،صوديوم ،كيماويات حلام� ،صودا كاوية لغايات �صناعية ،حم�ض الكربيتيك ،عوامل
كيميائية ذات فاعلية �سطحية� ،أكا�سيد عنا�صر الأتربة النادرة ،بيكربونات ال�صودا لغايات
كيميائية� ،صهائر حلام بالنحا�س� ،صهائر حلام بالق�صدير ،ملبدات ،م�ستح�ضرات بكتريية
بخالف امل�ستخدمة لغايات طبية وبيطرية ،حمليات ا�صطناعية م�ستح�ضرات كيميائية،
كيماويات لتنقية املاء ،مواد تر�شيح بال�ستيك غري معالج ،مواد تر�شيح م�ستح�ضرات
كيميائية ،مواد تر�شيح مواد معدنية ،مواد تر�شيح مواد نباتية ،مواد خزفـية حبيبية
ت�ستخدم كو�سط تر�شيح ،م�ستح�ضرات لإزالة الق�شور بخالف امل�ستخدمة لغايات منزلية،
مائع لناقل احلركة ،تراكيب خزفـية للتلبيد حبيبات وم�ساحيق ،مربدات ملحركات املركبات،
معجون للزجاجني ،م�ستح�ضرات كائنات ع�ضوية دقيقة بخالف امل�ستخدمة لغايات طبية
وبيطرية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كابو�شيكي كاي�شا كوب �سيكو �شو (كوب ا�ستيل ليمتد)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،10-26 :واكينوهاما-ت�شو -2ت�شوم ،ت�شو-كو ،كوب�-شي ،هيوغو
 ,651-8585اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148665 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شموع ،فحم ،وقود� ،شحم للأحذية� ،شمع �صناعي ،فحم الكوك� ،شحم �صناعي ،زيت تزليق،
غاز الوقود ،كريو�سني كاز� ،شحم تزليق ،فتائل امل�صابيح ،مزلقات ،زيت بزر اللفت لغايات
�صناعية ،زيت قابل لالحرتاق ،زيت �صناعي ،زيوت حلفظ اجللد املدبوغ ،زيوت للدهانات،
زيت حمركات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كابو�شيكي كاي�شا كوب �سيكو �شو(كوب ا�ستيل ليمتد)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،10-26 :واكينوهاما-ت�شو -2ت�شوم ،ت�شو-كو ،كوب�-شي ،هيوغو
 ,651-8585اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148776 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
رقائق بطاطا مقلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غروبو بيمبو ا�س.ايه.بي .دي اي �سي.فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :مك�سيكو
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :برولونغا�سيون با�سيو دي اي ال ريفورما منرب � 1000سي �أو �أل .بينا
بالن�سا �سانتا اف اي ،مك�سيك ،دي اف �سي بي ,.01210.مك�سيكو
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148777 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
رقائق بطاطا مقلية ،فول �سوداين حم�ضر ،رقائق فواكه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غروبو بيمبو ،ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :مك�سيكو
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :برولونغا�سيون با�سيو دي اي ال ريفورما منرب � 1000سي �أو �أل .بينا
بالن�سا �سانتا اف اي ،مك�سيك ،دي اف �سي بي ,.01210.مك�سيكو
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148779 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلويات ،ف�شار حب الذرة ،دقيق ذرة ،طحني قمح ،معجنات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غروبو بيمبو ،ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :مك�سيكو
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :برولونغا�سيون با�سيو دي اي ال ريفورما منرب � 1000سي �أو �أل .بينا
بالن�سا �سانتا اف اي ،مك�سيك ،دي اف �سي بي ,.01210.مك�سيكو
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148781 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سول لو�شن ,لل�شعر ،م�ستح�ضرات جتميل ،منظفات �أ�سنان ،مواد تواليت� ،شامبو ،م�ستح�ضرات
جتميل للعناية بالب�شرة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بوليكم ا�س .أ�
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :لوك�سمبورجية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،50 :فال فليوري ،ال –  ،1526لوك�سمبورج
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148782 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أغذية حمية معدة لغايـ ــات طبي ــة ،مواد حمية معدة لال�ستخدام الطبي ،م�ستح�ضرات
بيطرية.pharmaceuticals،
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بوليكم ا�س .أ�
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :لوك�سمبورجية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،50 :فال فليوري ،ال ،1526-لوك�سمبورج
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148785 :
فـي الفئة  10من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة ومعدات جراحية� ،أجهزة طب الأ�سنــان� ،أجهــزة و�أدوات طبيـ ــة� ،أجهــزة ومعــدات
بيطرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بوليكم ا�س .أ�
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :لوك�سمبورجية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،50 :فال فليوري ،ال ،1526-لوك�سمبورغ
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148786 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حليب ،منتجات احلليب ،بي�ض ،حلوم دواجن غري حية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة نايف للدواجن �ش.م.ك.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ال�شويخ ال�صناعية ،قطعة ( ،)1ق�سيمة ( ،)30الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148787 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حليب ،منتجات احلليب ،بي�ض ،حلوم دواجن غري حية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة بو علي للدواجن ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ال�شويخ ال�صناعية الثالثة ،قطعة (00د)� ،شارع ( ،)63ق�سيمة (،)93
دور الأر�ضي ،حمل ( )10الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148788 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تبغ ،قداحات مدخنني ،تبغ م�ضغ� ،سجائر حتتوي على بدائل تبغ لي�ست لغايات طبية،
�سجائر ،مناف�ض �سجائر للمدخنني ،ال�سجائر الإلكرتونية ،منكهات ،من غري الزيوت
الأ�سا�سيـ ــة ،للتب ــغ ،منكهــات ،م ــن غ ــري الزيــوت الأ�سا�سية ،لال�ستخدام فـي ال�سجائر
الإلكرتونية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة نهر الأردن ل�صناعة التوباكو
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :فل�سطينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بناية فكتور بركات ،الطيبة ،ال�شارع الرئي�سي ،رام اللـه ،ال�ضفة
الغربية ,فل�سطني
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148866 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أقفال درابية معدنية للنوافذ ،حلقات معدنية ،مف�صالت
معدنية طويلة ال�صفق ،بكرات درابية ،مزاليج مزدوجة
لإطارات النوافذ� ،أقفال معدنية للنوافذ ،لوازم معدنية للمباين� ،أقفال معدنية غري
كهربائية� ،أغطية متحركة معدنية ،م�سامري بر�شام معدنية ،جتهيزات معدنية لقنوات
الهـ ــواء امل�ضغ ــوط ،أ�ط ــر معدني ــة للنوافذ ،جتهيزات معدنية للتوابيت ،مف�صالت معدنية،
لث ــاث ،تراكي ــب معدنيــة للأ�سرة� ،صواين من معدن ،مفاتيح نوافذ،
جتهيزات معدنية ل أ
غري كهربائية� ،أقفال نوافذ ،غري كهربائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة عالءالدين وعزالدين وحممد جميل ح�سان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بحرينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الأردن ،عمان ،ماركا ال�شمالية ،عبد امللك ال�شريازي ،جممع تات�ش
التجاري ,البحرين
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
-190-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1416

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148867 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برية برية �شعري منبت ملت ,م�ستح�ضرات بدون كحول لتح�ضري امل�شروبات خال�صات
لتح�ضري امل�شروبات ع�صائر فواكه مياه معدنية م�شروبات ماء ال�صودا م�شروبات غري
كحولية كوكتيالت غري كحولية �شراب فواكه غري كحويل م�شروبات تواترية م�شروبات
فواكه �أو خ�ضار خملوطة مرطبات غري كحولية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة مرطبات احلظ
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بناية االحتاد� ،شارع خلدا الرئي�سي� ،ص.ب 477 :عمان  ،11180الأردن
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148868 :
فـي الفئة  33من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خال�صات كحولية ،م�شروبات مقطرة ،كوكتيالت ،نبيذ ،جن ،ليكريات ،م�شروبات كحولية،
وي�سكي ،مواد مركزة كحولية ،خال�صات كحولية ،م�شروبات كحولية ما عدا البرية،
م�شروبات كحولية حتتوي على فواكه ،رم ،فودكا ،م�شروبات كحولية قبل خلطها ،بخالف
التي تعتمد ب�أ�سا�سها على البرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة مرطبات احلظ
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بناية االحتاد� ،شارع خلدا الرئي�سي� ،ص.ب 477 :عمان  ،11180الأردن
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148943 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مطعم �سا�سو مرهون ل�صالح بنك قطر للتنمية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مول احلزم ،بلوك � ،4شارع املرخية الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148944 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم ،خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مطعم �سا�سو مرهون ل�صالح بنك قطر للتنمية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مول احلزم ،بلوك � ،4شارع املرخية الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148945 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مطعم �سا�سو مرهون ل�صالح بنك قطر للتنمية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مول احلزم ،بلوك � ،4شارع املرخية الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148963 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،توفـري ت�سهيالت �أرا�ضي
خميمات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم
اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفــة ،ت�أجيـ ــر الكرا�س ــي واملوائ ــد
وبيا�ضات املوائد والأواين الزجاجية ،ت أ�جــري �آالت توزيــع املاء ال�صالح لل�شرب ،نح ــت على
الأغذية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة توازي التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :اخلبـ ــر ،ح ــي املن ــار� ،ش ــارع كثري بن عمرو� ،ص.ب ،8267 :الدمام
ر.ب ،3148 :اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/29 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148967 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة رموز للعطور ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حويل ،قطعة ( ،)1ق�سيمة (� ،)14610شارع ( ،)17مبنى �سعود �صاهود،
الدور (1م) ،حمل ( ,)1الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/29 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148968 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع ،دعاية و�إعالن ،تنظيم املعـ ــار�ض لغاي ــات جتاري ــة �أو دعائ ــية� ،إتاحة �سوق
�إلكرتونية مل�شرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها ،ترويج املبيعات للآخرين ،تنظيم معار�ض
مهنية لغايات جتارية و�إعالنية ،الإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب ،عر�ض
�سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة ،توفـري معلومات الأعمال عن طريق
مواقع الإنرتنت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة رموز للعطور ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حويل ،قطعة ( ،)1ق�سيمة (� ،)14610شارع ( ،)17مبنى �سعود �صاهود،
الدور (1م) ،حمل ( ,)1الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/29 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148969 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قطن لغايات طبية ،مطهرات لغايات �صحية ،م�ستح�ضرات �صيدالنية للعناية بالب�شرة،
�أغذية للر�ضع والأطفال ،و�سائد للإر�ضاع ،مزيالت للروائح الكريهة للأقم�شة واملن�سوجات،
حفاظات للر�ضع ،حفاظات �أطفال على �شكل �سراويل من الورق وال�سليلوز ت�ستخدم مرة
واحدة ،disinfectants ،م�ستح�ضرات غذائية للر�ضع ،حليب جمفف للر�ضع� ،شامبو طبي،
�صابون مطهر� ،صابون طبي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة لومي للتجارة العامة (�شركة ال�شخ�ص الواحد)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :قرطبة ،قطعة (� ،)4شارع ( ،)2منزل ( ,)24الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/29 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149074 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم،
خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة تو�سكانا للمطاعم ال�سياحية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :عمان� ،أم اذينة� ،شارع بغداد ،الأردن
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149075 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال التجارية
�أو ال�صناعية ،توزيع العينات ،خدمات �إعداد مناذج
الدعاية والإعالن �أو ترويج املبيعات ،تنظيم املعار�ض لغايات جتارية �أو دعائية ،عر�ض �سلع
على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة ،ت�سويق ،خدمات الت�سويق عرب الهاتف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ال�صفا للأدوية وامل�ستلزمات الطبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع اجلامعة ،امللز� ،ص.ب ،2769 :الريا�ض  ,11461اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/6 :
		
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149076 :
فـي الفئة  24من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيا�ضات حمام عدا املالبــ�س� ،أقم�ش ــة ،م ــواد ن�سيجية ،قما�ش،
�أغطية للموائد ،غي ــر ورقية ،من�سوج ــات قطني ــة� ،أغطيـ ــة
للأ�سرة� ،أغطية للفر�ش� ،أغطية غري ورقية للموائد ،مالءات �أن�سجة ،فالنيلة ن�سيج،
جر�سي ن�سيج ،بيا�ضات �أغطية ,للأ�سرة ،بيا�ضات للموائد لي�ست من الورق ،بيا�ضات
لال�ستعمال املنزيل ،منا�شف من الن�سيج ،مناديل من الن�سيج للموائد ،مناديل من الن�سيج،
�أكيا�س للمخدات� ،ستائر من الن�سيج �أو البال�ستيك ،منا�شف للوجه من الن�سيج� ،أقم�شة
حمبوكة ،مفار�ش من الن�سيج� ،أغطية من الن�سيج للطابعات ،بطانيات للأ�سرة� ،أغطية
للو�سائد� ،أقم�شة لال�ستخدام فـي الن�سيج� ،أغطية من الن�سيج للأثاث� ،ستائر من الن�سيج
�أو البال�ستيك حلمام الد�ش� ،أغطية للحيوانات الأليفة� ،أغطية للفر�شات ،حقائب كبرية
للتخييم كونها معدة حلماية �أكيا�س النوم ،بطانيات النزهات.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ايجيب�شن كوتون هب للتوزيع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :م�صرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 7 :شارع الطاهر� ،أر�ض الفواله ،الدور اخلام�س عابدين القاهرة ,م�صر
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/6 :
		
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149078 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أردية �سروالية� ،سراويل حتتية ،مالب�س كتانية� ،سرتات،
جوارب ق�صرية ،قم�صان ،مالب�س ،مالب�س داخلية ما�صة
للعرق ،بذالت ،مالب�س جاهزة ،ربطات عنق ،بنطلونات ،مالب�س خارجية ،تريكو �ألب�سة،
جالبيات مالب�س� ،صدارات� ،أثواب من ال�صوف مالب�س ،تنانري ،مالب�س للمواليد ،قم�صان
للريا�ضة ،بيجامات� ،سراويل داخلية ،معاطف خارجية ،بزات نظامية ،جاكيتات من ال�صوف
مالب�س ،جاكيتات مالب�س ،مباذل ا�ستحمام ،قم�صان داخلية مالب�س داخلية ،قم�صان ن�صف
كم تي � -شريت� ،أقنعة نوم ،بنطال �ضيق ال�سراويل ،ف�ساتني بلوز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ايجيب�شن كوتون هب للتوزيع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :م�صرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 7 :شارع الطاهر� ،أر�ض الفواله ،الدور اخلام�س عابدين القاهرة ,م�صر
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/6 :
			
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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�صالح بن ح�سن بن حممد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال ذهبون للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �صالح بن ح�سن بن حممد البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جبال ذهبون للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠١٤٨٨٢وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/٨/٢٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
التـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية العامرات  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٢٦٢٩ :ر.ب١١١ :
هاتف رقم٧١٥٢٧٨٩٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احل�صباء للإن�شاءات املدنية �ش.م.م
يعلن �صالح بن ح�سن بن حممد البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة احل�صباء للإن�شاءات
املدنية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٠٩٣٩٣وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/٨/٢٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
التـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٢٦٢٩ :ر.ب١١١ :
هاتف رقم٧١٥٢٧٨٩٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أمواج اخلليج للإن�شاءات الهند�سية �ش.م.م
يعلن �صالح بن ح�سن بن حممد البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أمواج اخلليج
للإن�شاءات الهند�سية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٠١٣٦٣٥
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/٨/٢٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٢٦٢٩ :ر.ب١١١ :
هاتف رقم٧١٥٢٧٨٩٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلديدة الإن�شاءات املدنية �ش.م.م
يعلن �صالح بن ح�سن بن حممد البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اجلديدة الإن�شاءات
املدنية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠١٤٤٢٧وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/٨/٢٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٢٦٢٩ :ر.ب١١١ :
هاتف رقم٧١٥٢٧٨٩٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الغور احلديثة �ش.م.م
يعلن �صالح بن ح�سن بن حممد البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع الغور احلديثة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠١٤٨٩٣وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/٨/٢٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
العنوان آ
والية العامرات  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٢٦٢٩ :ر.ب١١١ :
هاتف رقم٧١٥٢٧٨٩٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سماء العاملية للإن�شاءات املدنية �ش.م.م
يعلن �صالح بن ح�سن بن حممد البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سماء العاملية للإن�شاءات
املدنية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠١٣٦٣٧وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/٨/٢٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية العامرات  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٢٦٢٩ :ر.ب١١١ :
هاتف رقم٧١٥٢٧٨٩٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط للم�شاريع الهند�سية �ش.م.م
يعلن �صالح بن ح�سن بن حممد البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�سقط للم�شاريع
الهند�سية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠١٢١٥٢وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/٨/٢٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٢٦٢٩ :ر.ب١١١ :
هاتف رقم٧١٥٢٧٨٩٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
في�صل بن �سليمان بن حممد الوردي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوكالء العاملية لإدارة العقارات �ش.م.م
يعلن في�صل بن �سليمان بن حممد الوردي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الوكالء العاملية لإدارة
العقارات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٤٨٣٦٩وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب ٧٩٧ :ر.ب١٣٣ :
هاتف رقم٩٧٣٣٣٣٥٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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زهري بن را�شد بن زاهر احلديدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صفقة الربونزية املتكاملة  -ت�ضامنية
يعلن زهري بن را�شد بن زاهر احلديدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�صفقة الربونزية
املتكاملة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٨٠٤١٩وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/١١/١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم٩٥٨٠٢٨٠٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�آمنة بنت حممد بن �صالح العطار
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبداحلكيم القا�سمي و�شريكته للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
تعلن �آمنة بنت حممد بن �صالح العطار �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة عبداحلكيم القا�سمي
و�شريكته للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٠٠٤٣٨١وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
علــى العنوان آ
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٣ :ر.ب٣١١ :
هاتف رقم٩٥٥٩٤٥٥٥ :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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عبداللـه بن هالل بن �سلطان الدغي�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زبر احلديد للتجارة  -تو�صية
يعلن عبداللـه بن هالل بن �سلطان الدغي�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة زبر احلديد
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣١٩٧٤٢وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/١١/٢م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
املعبيلة اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٥٠٦٠٦٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداللـه للمقاوالت  -تو�صية
يعلن عبداللـه بن هالل بن �سلطان الدغي�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عبداللـه
للمقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٤٣١٩٤وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/١١/٢م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
المــور التــي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
احليل ال�شمالية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٥٠٦٠٦٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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ع�صام بن �سامل بن �سعيد احلن�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة براري اجلاهلي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن ع�صام بن �سامل بن �سعيد احلن�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة براري اجلاهلي للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠١٠٠٨٤وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب ٨٦ :ر.ب٥١١ :
هاتف رقم٩٩٠١٥٠٨٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فخر املعمورة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن ع�صام بن �سامل بن �سعيد احلن�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة فخر املعمورة للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٤٠٨٧٨وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب ٨٦ :ر.ب٥١١ :
هاتف رقم٩٩٤٢٤٥٢٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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بدرية بنت نا�صر بن حممد العرميية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء �سعيد الفار�سي للتجارة  -تو�صية
تعلن بدرية بنت نا�صر بن حممد العرميية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبناء �سعيد
الفار�سي للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،٤٠٩٣٨٦٠
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢٠م ،وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
المــور التــي
فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة أ
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٩٨٠ :ر.ب٤١١ :
هاتف رقم٩٩٣٦٣٠٢٤ :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
�آمنة بنت �سعيد بن �سيف الفار�سية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنم الزاهية الذهبي للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن �آمنة بنت �سعيد بن �سيف الفار�سية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة جنم الزاهية الذهبي
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢١٧١٤٢وللم�صفية
وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
ف ــي كافـ ـ ــة أ
والية لوى  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٥٣٠٠٠٧٧ :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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وردة بنت �سيف بن عبيد املنجية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روا�سي وادي عدي للتجارة �ش.م.م
تعلن وردة بنت �سيف بن عبيد املنجية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة روا�سي وادي عدي للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٣٣٩٢٦وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة
أ
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٨١٧٢٢٢٢ :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
علي بن عبداللـه بن خمي�س الغداين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيت الريان للتجارة  -تو�صية
يعلن علي بن عبداللـه بن خمي�س الغداين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بيت الريان للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٧٦٧٩٣٣وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
أ
هاتف رقم٩٩٣٢٩٦٨٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن م�سلم بن �سعيد املحروقي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة الفريدة للزجاج �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن م�سلم بن �سعيد املحروقي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة ال�شركة الفريدة للزجاج
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١١١٨٣٧وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/١٢م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
املعبيلة اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٧٨٨٩٢٥١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
هود بن يحيى بن �سامل احلوقاين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزوارق للتجارة �ش.م.م
يعلن هود بن يحيى بن �سامل احلوقاين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الزوارق للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٥١٠٥٤١وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٠/١٢/١٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٨٠٧ :ر.ب١٠٠ :
هاتف رقم٩٦٦٩٩٩٨٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-208-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤١٦

فهد بن نا�صر بن حميد احلو�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دانة اخلابورة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن فهد بن نا�صر بن حميد احلو�سني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة دانة اخلابورة للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٨٢٦٢٢وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/٢١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية اخلابورة  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٢٥٤ :ر.ب٣١٦ :
هاتف رقم٩٢٠٩٩٩٩٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
را�شد بن ها�شل بن را�شد ال�سليمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمل ال�صحراء احلديثة  -تو�صية
يعلن را�شد بن ها�شل بن را�شد ال�سليمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جمل ال�صحراء
احلديثة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١١٠٠١٦وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/٢٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
المــور التــي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٥ :ر.ب٦١٦ :
هاتف رقم٩٨٥٥٥٤٤٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن �سامل بن �شنون احل�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد احل�سني وولده للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن حممد بن �سامل بن �شنون احل�سني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حممد احل�سني
وولده للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٤٢٠٠٣٨وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٠٩٦ :ر.ب١١٤ :
هاتف رقم٩٩٣١٥٩٨٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سلمان بن حيدر بن ح�سن اللواتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الزيتون احلديثة �ش.م.م
يعلن �سلمان بن حيدر بن ح�سن اللواتي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع الزيتون
احلديثة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٧٢٠٠٨وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/١/٢٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
التـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٤٣ :ر.ب٣٢٠ :
هاتف رقم٩٥٨٠٨٥٨٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن �سعيد بن �شوين ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نربا�س �سيح الظبي للتجارة �ش.م.م
يعلن حممد بن �سعيد بن �شوين ال�سيابي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة نربا�س �سيح الظبي
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٣٢٥٧١وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
التـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية العامرات  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٣٨٣٨٤٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�شه�سوار جمدو�ست بهدور البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مامبو للمطاعم  -ت�ضامنية
يعلن �شه�سوار جمدو�ست بهدور البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مامبو للمطاعم -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٥٩٦٩٣وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/١١/٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
العنوان آ
احليل ال�شمالية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٣١٢ :ر.ب١٣٠ :
هاتف رقم٩٩٣١٠٢١٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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رحمة بنت جمعة بن مبارك الناعبية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الليل والنهار للتجارة والتجهيزات �ش.م.م
تعلن رحمة بنت جمعة بن مبارك الناعبية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة الليل والنهار للتجارة
والتجهيزات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1374538وللم�صفية
وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
التـي:
امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
الغربة ال�شمالية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 12521 :ر.ب113 :
هاتف رقم91420111 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
زيانة بنت هالل بن ماجد الإ�سماعيلية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سحارة الدولية �ش.م.م
تعلن زيانة بنت هالل بن ماجد الإ�سماعيلية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�سحارة الدولية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1269781وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
احليل ال�شمالية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم99581398 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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مكتب �سامل اخل�صيبي لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط ال�سماء للأعمال الكهروميكانيكية �ش.م.م
يعلن مكتب �سامل اخل�صيبي لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة خط ال�سماء للأعمال
الكهروميكانيكية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1346575وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/7/25م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
التـي:
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
القرم  -بناية مركز الرائد التجاري  -الطابق الأول  -مكتب رقم28 :
�ص.ب 428 :ر.ب131 :
هاتف رقم 24665355 :فاك�س رقم24665350 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سلطان بن �سعيد بن �سامل العزري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ق�صر الطيبات �ش.م.م
يعلن �سلطان بن �سعيد بن �سامل العزري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ق�صر الطيبات �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1244792وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
المــور
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
هاتف رقم99474846 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سيف بن حمدان بن �سامل الها�شلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو تالني للمقاوالت �ش.م.م
يعلن �سيف بن حمدان بن �سامل الها�شلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبو تالني للمقاوالت
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1235357وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
أ
هاتف رقم95454727 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
نبيل بن حميد بن �سامل �أوالد ثاين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع املن�صورية احلديثة �ش.م.م
يعلن نبيل بن حميد بن �سامل �أوالد ثاين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع املن�صورية
احلديثة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1108875وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/9/13م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
التـي:
علــى العنوان آ
حمافظة م�سقط
هاتف رقم99746690 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سامل بن علي بن �سامل الكثريي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلط الدائري للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن علي بن �سامل الكثريي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اخلط الدائري للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1001931وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
أ
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم95860222 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حميد بن حمد بن �سامل احلجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حميد و�سعيد احلجري للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حميد بن حمد بن �سامل احلجري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حميد و�سعيد احلجري
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1067106
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
�ص.ب 608 :ر.ب112 :
هاتف رقم98888601 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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هالل بن �سعيد بن حمد املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ال�شبلي واملقبايل احلديثة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن هالل بن �سعيد بن حمد املقبايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�شبلي واملقبايل احلديثة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1043702
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم96768623 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سليمان بن حمد بن �سعيد البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة امل�شرق املتحدة خلدمات املكامن النفطية �ش.م.م
يعلن �سليمان بن حمد بن �سعيد البادي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة امل�شرق املتحدة خلدمات
املكامن النفطية �ش.م.م ,وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�س ــجل الـتجــاري بالرقـم ،1213073
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/9/29م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
التـي:
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم99736307 - 24595313 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن جالل بن رامي البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبداللـه بن جالل بن رميم البلو�شي وولده للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن جالل بن رامي البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عبداللـه بن جالل بن
رميم البلو�شي وولده للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�س ــجل الـتجــاري
بالرقـم  ،8049726وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
�ص.ب 512 :ر.ب800 :
هاتف رقم99700255 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زايد بن عبداللـه بن حممد للتجارة �ش.م.م
يعلن املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة زايد بن عبداللـه بن
حممد للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�س ــجل الـتجــاري بالرقـم ،1806084
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/11/2م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
التـي:
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية بو�شر  -الغربة اجلنوبية � -سكة رقم 3709 :مبنى رقم1043 :
�ص.ب 338 :ر.ب118 :
هاتف رقم 24116936 :فاك�س رقم24117153 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن هالل بن �سلطان الدغي�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صمود العايل الوطنية للتجارة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن هالل بن �سلطان الدغي�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�صمود العايل
الوطنية للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�س ــجل الـتجــاري بالرقـم ،1258733
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/11/2م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
التـي:
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
احلويل  -والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم92589676 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عمرو بن �سامل بن علي املعني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدقة املتميزة للم�شاريع احلديثة �ش.م.م
يعلن عمرو بن �سامل بن علي املعني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الدقة املتميزة للم�شاريع
احلديثة �ش.م.م ,وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�س ــجل الـتجــاري بالرقـم  ،1240678وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/9/16م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم97276927 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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علي بن نا�صر بن �سعيد العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطري الأزرق للتجارة �ش.م.م
يعلن علي بن نا�صر بن �سعيد العامري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الطري الأزرق للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�س ــجل الـتجــاري بالرقـم  ،1090772وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/10/10م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
�ص.ب 1410 :ر.ب133 :
هاتف رقم94450081 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
ح�سن بن علي بن �سليمان الرو�شدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ح�سن الرو�شدي املميزة للتجارة  -تو�صية
يعلن ح�سن بن علي بن �سليمان الرو�شدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع ح�سن الرو�شدي
املميزة للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�س ــجل الـتجــاري بالرقـم ،1143397
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 390 :ر.ب311 :
هاتف رقم92263292 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خالد بن �سليمان بن علي العربي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزعنفة الزرقاء �ش.م.م
يعلن خالد بن �سليمان بن علي العربي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الزعنفة الزرقاء �ش.م.م,
وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�س ــجل الـتجــاري بالرقـم  ،1749730وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
أ
�ص.ب 608 :ر.ب111 :
هاتف رقم99419733 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن خلفان بن بخيت املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو احلارث املقبايل للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن علي بن خلفان بن بخيت املقبايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبو احلارث املقبايل
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�س ــجل الـتجــاري بالرقـم ،1135193
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
التـي:
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 357 :ر.ب321 :
هاتف رقم99223755 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مركز اخلليج لال�ست�شارات والتدقيق
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمد للتجارة �ش.م.م
يعلن مركز اخلليج لال�ست�شارات والتدقيق �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حمد للتجارة �ش.م.م,
وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�س ــجل الـتجــاري بالرق ــم  ،1079689وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢١/10/7م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
التـي:
آ
العذيبة ال�شمالية  -مبنى رقم� - 32 :شقة رقم304 :
�ص.ب 2358 :ر.ب112 :
هاتف رقم - 97239696 - 24139350 :فاك�س رقم24139350 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سلطان بن �سيف بن را�شد املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نور النهار للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �سلطان بن �سي ــف بن را�شد املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة نور النهار للتجارة
واملقـ ــاوالت  -ت�ضامني ــة ,وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�س ــجل الـتجــاري بالرق ــم ،1008246
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
التـي:
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 221 :ر.ب326 :
هاتف رقم92225642 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العراب الهند�سية �ش.م.م
يعلن مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة العراب الهند�سية
�ش.م.م ,وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�س ــجل الـتجــاري بالرق ــم  ،1159753وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/9/12م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
التـي:
العنوان آ
اخلو�ض ال�ساد�سة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 1124 :ر.ب121 :
هاتف رقم99228511 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سلطان بن حممد بن �سليمان الكلباين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إ�شراقة الريموك للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سلطان بن حممد بن �سليمان الكلباين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �إ�شراقة الريموك
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمانـة ال�سـجل الـتجــاري بالرقم  ،1063047وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب 328 :ر.ب515 :
هاتف رقم99739791 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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فهد بن عبدالعزيز بن عمر الروا�س
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سا�س اجلنوب للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن فهد بن عبدالعزيز بن عمر الروا�س �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�سا�س اجلنوب للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�س ــجل الـتجــاري بالرق ــم  ،1033976وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
هاتف رقم96933033 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
هالل بن حممد بن �سلطان ال�شيباين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هالل بن حممد ال�شيباين و�شريكته للتجارة  -تو�صية
يعلن هالل بن حممد بن �سلطان ال�شيباين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة هالل بن حممد
ال�شيباين و�شريكته للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�س ــجل الـتجــاري بالرق ــم
 ،7045115وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/11/9م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التـي:
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب 71 :ر.ب511 :
هاتف رقم99641957 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن علي بن �إبراهيم املجدوعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجدوعي للوج�ستيات �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن علي بن �إبراهيم املجدوعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املجدوعي للوج�ستيات
�ش.م.م ,وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�س ــجل الـتجــاري بالرق ــم  ،1311565وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
التـي:
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 10 :ر.ب114 :
هاتف رقم92726768 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن نا�صر بن �سليمـــان اخلرو�صـــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طموح النجاح للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن علي بن نا�صر بن �سليم ــان اخلرو�ص ــي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة طموح النجاح
للتجـ ــارة  -ت�ضامني ـ ــة ,وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سـ ـجــل الـتجـ ــاري بالرق ـ ــم ،1151390
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
التـي:
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
هاتف رقم99252501 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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علي بن حممد بن �سعيد معكوف زعبنوت
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع اخلليج الإقليمية  -ت�ضامنية
يعلن علي بن حممد بن �سعيد معكوف زعبنوت �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع اخلليج
الإقليمية  -ت�ضامنية ,وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�س ــجل الـتجــاري بالرق ــم ،1047592
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
هاتف رقم99297717 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
يو�سف بن عبداللـه بن ح�سن ال�شيزاوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة ال�شيزاو للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن يو�سف بن عبداللـه بن ح�سن ال�شيزاوي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة واحة ال�شيزاو
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�س ــجل الـتجــاري بالرق ــم ،1307543
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
هاتف رقم98282229 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سلطان بن �سامل بن حممد املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سلطان وعلي املقبايل للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �سلطان بن �سامل بن حممد املقبايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سلطان وعلي املقبايل
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سـجل الـتجــاري بالرق ــم ،1010199
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
التـي:
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
حمافظة الربميي
هاتف رقم95723022 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن �سلطان بن �سامل احلجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صقر الغبي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن علي بن �سلطان بن �سامل احلجري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صقر الغبي للتجارة
واملقـ ــاوالت  -ت�ضامنيـ ــة ,وامل�سجل ــة لـ ــدى �أمانـ ــة ال�سـجل الـتجــاري بالرق ــم ،1037128
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
�ص.ب 420 :ر.ب421 :
هاتف رقم99238320 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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وليد نوخذا حممد ال�سنح
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة بن ال�سنح للتجارة واال�ستثمار (املنطقة احلرة باملزيونة) �ش.م.م
يعلن وليد نوخذا حممد ال�سنح �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بن ال�سنح للتجارة واال�ستثمار
(املنطقة احلرة باملزيونة) �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سـجل الـتجــاري بالرق ــم ،1271004
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
التـي:
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
هاتف رقم91753377 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
بدر بن حمود بن عبداللـه احل�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ظل م�سقط الدولية �ش.م.م
يعلن بدر بن حمود بن عبداللـه احل�سني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ظل م�سقط الدولية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سـجل الـتجــاري بالرق ــم  ،1327600وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
أ
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 2620 :ر.ب133 :
هاتف رقم99055515 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن م�سلم �سوحلي جعبوب
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بريق املجد للتجارة  -تو�صية
يعلن �أحمد بن م�سلم �سوحلي جعبوب �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بريق املجد للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سـجل الـتجــاري بالرق ــم  ،2110814وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/11/8م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
هاتف رقم93672222 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن حمود بن �سامل الغنيمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو القا�سم للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن حمود بن �سامل الغنيمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبو القا�سم للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سـجل الـتجاري بالرقم  ،1270640وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
�ص.ب 400 :ر.ب420 :
هاتف رقم99345473 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أنور بن عبدالر�ضى بن عبدالباقي اللواتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامل الإلكرتونيات �ش.م.م
يعلــن �أنــور ب ـ ــن عبدالر�ض ــى بـن عبدالباقـ ـ ــي اللوات ــي �أنـه يقـ ــوم بت�صفـيــة �شركة عالـ ــم
الإلكرتونيات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سـجل الـتجاري بالرقم  ،1358073وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
�ص.ب 224 :ر.ب131 :
هاتف رقم99357063 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن �سعيد بن عو�ض احل�ضرمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البادي واحل�ضرمي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلــن �أحمد بن �سعيد بن عو�ض احل�ضرمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة البادي واحل�ضرمي
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سـجل الـتجاري بالرقم ،1053483
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
التـي:
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 845 :ر.ب319 :
هاتف رقم99330139 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن �سامل بن �سهيل غوا�ص
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روابي حلوف للتجارة  -تو�صية
يعلن حممد بن �سامل بن �سهيل غوا�ص �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة روابي حلوف للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�س ــجل الـتجــاري بالرق ــم  ،2174766وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/10/26م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
التـي:
العنوان آ
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب 2489 :ر.ب211 :
هاتف رقم99496226 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�شهاب بن عبدالعزيز بن عبداللـه ال�شنفري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أبو �شهاب ال�شنفري للإن�شاءات �ش.م.م
يعلن �شهاب بن عبدالعزيز بن عبداللـه ال�شنفري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع �أبو �شهاب
ال�شنفري للإن�شاءات �ش.م.م ,وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�س ــجل الـتجــاري بالرق ــم ،1214368
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/11/1م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
التـي:
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم99094848 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبدالـله بن حميد بن �سعيد املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املدر�سة احلديثة للمواهب الريا�ضية �ش.م.م
يعلن عبدالـله بن حميد بن �سعيد املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املدر�س ــة احلديثة
للمواهب الريا�ضية �ش.م.م ,وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�س ــجل الـتجــاري بالرق ــم ،1333783
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/7/6م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
التـي:
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
احليل اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم92522256 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداللـه بن �سامل بن عبداللـه باحجاج
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ال�صافرة الذهبية للخدمات الريا�ضية �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سامل بن عبداللـه باحجاج �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�صافرة الذهبية
للخدمات الريا�ضية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٠٠٦٩٧٠
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
التـي:
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
هاتف رقم٩٩٤٩١٦٩٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضباب هيماء للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن �سامل بن عبداللـه باحجاج �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �ضباب هيماء
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢١٥٤٨٥وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
التـي:
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
هاتف رقم٩٩٤٩١٦٩٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العمارات للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن �سامل بن عبداللـه باحجاج �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة العمارات للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٢١٠٣٠٦٠وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
ف ــي كافـ ـ ــة أ
هاتف رقم٩٩٤٩١٦٩٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط الأمل ال�سريع للتجارة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سامل بن عبداللـه باحجاج �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة خط الأمل ال�سريع
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٣٤٥٣٢وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
التـي:
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
هاتف رقم٩٩٤٩١٦٩٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دنيا ال�شرق للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سامل بن عبداللـه باحجاج �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة دنيا ال�شرق للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٢١٥٧٠٣٩وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
ف ــي كافـ ـ ــة أ
هاتف رقم٩٩٤٩١٦٩٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إبراهيم بن �سامل بن عبداللـه الر�شيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املوعد الذهبية �ش.م.م
يعلن �إبراهيم بن �سامل بن عبداللـه الر�شيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املوعد الذهبية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٦٨٣٩٨وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
أ
حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٦٤٠ :ر.ب١٣٣ :
هاتف رقم٩٩٠٠٠٦٨٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�ضيف العاملية �ش.م.م
يعلن �إبراهيم بن �سامل بن عبداللـه الر�شيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة امل�ضيف العاملية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٥٤٢٩٨وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٦٤٠ :ر.ب١٣٣ :
هاتف رقم٩٩٠٠٠٦٨٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سيف بن �سباع بن را�شد الر�شيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احللول فائقة الذكاء �ش.م.م
يعلن �سيف بن �سباع بن را�شد الر�شيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة احللول فائقة الذكاء
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٩٧١٦٥وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
اخلوير اجلنوبية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٦٠٨ :ر.ب١١١ :
هاتف رقم٩٩٨٠٠٠١٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة االت�صاالت الدولية �ش.م.م
يعلن �سيف بن �سباع بن را�شد الر�شيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بوابة االت�صاالت الدولية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٧٧٦٧٥وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
اخلوير اجلنوبية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٦٠٨ :ر.ب١١١ :
هاتف رقم٩٩٨٠٠٠١٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-235-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤١٦

عادل بن عامر بن حمود الوردي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال اجلزيرة اخل�ضراء  -تو�صية
يعلن عادل بن عامر بن حمود الوردي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جبال اجلزيرة اخل�ضراء -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٣٩١٨٥وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/٢٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
التـي:
العنوان آ
�سمد ال�ش�أن  -والية امل�ضيبي  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب ٤١٤ :ر.ب٤٢٣ :
هاتف رقم٩١١٩٧٧٧٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن نا�صر بن �سعيد العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهرة املوالح للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن علي بن نا�صر بن �سعيد العامري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة زهرة املوالح للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٥٥٣٣٥٦وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/١٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
التـي:
العنوان آ
�ص.ب ١٤١٠ :ر.ب١٣٣ :
هاتف رقم٩٤٤٥٠٠٨١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املهر الأبي�ض للتجارة �ش.م.م
يعلن علي بن نا�صر بن �سعيد العامري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املهر الأبي�ض للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٣٣١٥٧وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/١٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٤١٠ :ر.ب١٣٣ :
هاتف رقم٩٤٤٥٠٠٨١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النزاهة ال�شاملة �ش.م.م
يعلن علي بن نا�صر بن �سعيد العامري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة النزاهة ال�شاملة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٢٢٧٦٢وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢١/١٠/١٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
التـي:
العنوان آ
�ص.ب ١٤١٠ :ر.ب١٣٣ :
هاتف رقم٩٤٤٥٠٠٨١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مروان بن حمود بن مرهون ال�سديري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املعيار لل�شحن والتفريغ �ش.م.م
يعلن مروان بن حمود بن مرهون ال�سديري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املعيار لل�شحن
والتفريغ �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٧٤٦٧١وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/١٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
حمافظة الظاهرة
هاتف رقم٩٨٩٩١٤١١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العاملية املتحدة لل�شرق الأو�سط �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة ال�شركة العاملية املتحدة لل�شرق
الأو�سط �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٥٩٠٦٣وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
التـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
الأن�صب  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٦٤٤ :ر.ب١٣٠ :
هاتف رقم٩٩٢٦٧٦٥٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حول العامل الدولية احلديثة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حول العامل الدولية
احلديثة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٣١٦٨٠وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
الأن�صب  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٦٤٤ :ر.ب١٣٠ :
هاتف رقم٩٩٢٦٧٦٥٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمموعة الريا�ض العاملية �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جمموعة الريا�ض
العاملية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٧٩٦١١وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
التـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
الأن�صب  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٦٤٤ :ر.ب١٣٠ :
هاتف رقم٩٩٢٦٧٦٥٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شبكة املتقدمة للأعمال �ش.م.م
يعلن املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�شبكة املتقدمة
للأعمال �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٩٧١٩٢وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/١٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
علــى العنوان آ
اخلوير  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٣٣٨ :ر.ب١١٨ :
هاتف رقم ٢٤٤٨٤١٠٧ :فاك�س رقم٢٤٤٨٤٧٢٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�آمنة بنت حممد بن �صالح العطار
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمموعة القا�سمي لال�ستثمار �ش.م.م
تعلن �آمنة بنت حممد بن �صالح العطار �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة جمموعة القا�سمي
لال�ستثمار �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٧٨٥59وللم�صفية
وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة أ
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٥٠١ :ر.ب٣١١ :
هاتف رقم٩٥٥٩٤٥٥٥ :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
-240-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤١٦

رحيمة بنت علي بن حممد الربوانية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رحيب �ش.م.م
تعلن رحيمة بنت علي بن حممد الربوانية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة رحيب �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٤٨٩٧٣٩وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢١/١٠/٢٥م ،وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
احليل ال�شمالية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٤٨ :ر.ب١٢٣ :
هاتف رقم٩٩٣٥٧٦٩٢ :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
�إميان بنت عبداللـه بن خمي�س املعمرية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معامل الكامل والوافـي ال�شاملة  -تو�صية
تعلن �إميان بنت عبداللـه بن خمي�س املعمرية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة معامل الكامل
والوافـي ال�شاملة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٢٧٢٥٢٣
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١١/٣م ،وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية الكامل والوافـي  -حمافظة جنوب ال�شرقية
�ص.ب ١٣٩ :ر.ب٤١٢ :
هاتف رقم٩٧٧٠٠٤٥٣ :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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عائدة بنت جوهر بن �سليمان البو�سعيد
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع م�شارق �صحم املتكاملة �ش�.ش.و
تعلن عائدة بنت جوهر بن �سليمان البو�سعيد �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع م�شارق
�صحم املتكاملة �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٨٣٢٩٥وللم�صفية
وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية
ف ــي كافـ ـ ــة أ
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
الربميي  -حمافظة الربميي
�ص.ب ١١١ :ر.ب٢٢٢ :
هاتف رقم٩٦١١١٥٩٩ :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
عادل بن علي بن �أحمد الكم�شكي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املباهج الطيبة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن عادل بن علي بن �أحمد الكم�شكي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة املباهج الطيبة
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٣٣٠٠٠٣٠ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب م�سقط للمحا�سبة
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أر�ض دملون الوطنية للتجارة �ش.م.م
يعلـن مكتب م�سقط للمحا�سبة ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أر�ض دملون الوطنية للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٦٧٠٣٥ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شارف جربين للتجارة  -تو�صية
يعلـن مكتب م�سقط للمحا�سبة ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة م�شارف جربين للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٤٨٦١٧ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وادي ال�سالم للم�شاريع املتكاملة �ش.م.م
يعلـن مكتب م�سقط للمحا�سبة ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة وادي ال�سالم للم�شاريع املتكاملة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣٢٠٠٢٩ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وراء املحيط الدولية لال�ستثمار �ش.م.م
يعلـن مكتب م�سقط للمحا�سبة ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة وراء املحيط الدولية لال�ستثمار
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣٢٠٣١٢ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عرب املحيط احلديثة �ش.م.م
يعلـن مكتب م�سقط للمحا�سبة ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة عرب املحيط احلديثة �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٥٠٥٥٧ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ركن ال�شرق الأو�سط العاملي �ش.م.م
يعلـن مكتب م�سقط للمحا�سبة ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة ركن ال�شرق الأو�سط العاملي
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٨١٤٩٥ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عوافـي لال�ستثمار واخلدمات �ش.م.م
يعلـن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة عوافـي لال�ستثمار
واخلدمات �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٨٩٠٨٩ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة املتحدة للخدمات البيئية �ش.م.م
يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي لل�شركـ ــة
املتحدة للخدمات البيئية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٢٢٩٥٥٨
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب �سامل اخل�صيبي لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأفق لال�ستثمار وال�صناعة �ش.م.م
يعلـن مكتب �سامل اخل�صيبي لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الأفق لال�ستثمار
وال�صناعة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٩٢٩٧٥ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سل�سلة الزرقاء العاملية �ش.م.م
يعلـن مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة ال�سل�سلة الزرقاء
العاملية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣٢١٦٣٩ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب الإتقان لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نور اجلنة للتجارة �ش.م.م
يعلـن مكتب الإتقان لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة نور اجلنة للتجارة �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٨٠٦٧٣ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب امليزان لتدقيق ومراجعة احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سيم الظاهرة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب امليزان لتدقيق ومراجعة احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة ن�سيم
الظاهرة للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،٨٠٥٦٣٣١ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب علي الدح و�شركاه
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العطور النقية �ش.م.م
يعلـن مكتب علي الدح و�شركاه ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة العطور النقية �ش.م.م ،وامل�سجلـة
لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٩٢٤١٣ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب ديلويت �آند تو�ش (ال�شرق الأو�سط) و�شركاه  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منتجات حماجر فنجا �ش.م.م
يعلـن مكتب ديلويت �آند تو�ش (ال�شرق الأو�سط) و�شركاه  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـت ـ ــه
امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة منتجات حماجر فنجا �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،١٠٧٨١٢٠ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العالمةللأعمال واخلدمات �ش.م.م
يعلـن مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة العالمة للأعمال
واخلدمات �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٨٢١٥١ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة افنتكوم للم�شاريع �ش.م.م
يعلـن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة افنتكوم للم�شاريع
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٩٦٦٣٢ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�سعيد بن حممد بن ب�شري اخلوالدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صدى بيعيق للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �سعيد بن حممد بن ب�شري اخلوالدي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �صدى بيعيق للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٦٢٧٤٤ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مزايا طروادة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �سعيد بن حممد بن ب�شري اخلوالدي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة مزايا طروادة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٢٧٨٦٩ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �سهول �شيدة للتجارة �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن حممد بن ب�شري اخلوالدي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة م�شاريع �سهول �شيدة
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٩٥٩٩٦ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامل بن جمعة بن حمد امل�سعودي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سامل بن جمعة بن حمد امل�سعودي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سامل بن جمعة بن حمد امل�سعودي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �سامل بن جمعة بن حمد
امل�سعودي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،٣١٩٧5٨١ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الظاهرة لل�شرق الأو�سط �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الظاهرة لل�شرق
الأو�سط �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٥٦٣٨١٥ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
لل�شركة اخلليجية الأولى للهند�سة واال�ستثمار �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة اخلليجية الأوىل
للهند�سة واال�ستثمار �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٠٧٢٥٦٣
ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن املر بن حمد البادي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سيف بن حممد بن حميد العمريي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن املر بن حمد البادي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �سيف بن حممد بن حميد
العمريي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،١٠٦٧٣٨٥ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خالد الل بخ�ش نبي بخ�ش البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع دار روي �ش.م.م
يعلـن خالد الل بخ�ش نبي بخ�ش البلو�شي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة م�شاريع دار روي
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٦٣٣٣٣٣ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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