
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )1418(                                                                            ال�سنـــــــــــــــــة اخلم�ســــــــــــــــــــون 

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــــــة

باملوافقة على ان�سمام �سلطنة عمان اإىل االتفاقية  مر�ســــوم �سـلطانـــي رقـــــم 2021/68 

ال�سفــن  واإدارة ميــاه �سابــورة  الدوليـــة ل�سبــط 

وتر�سباتها لعام 2004م.

اأوامــر �سـاميــة مبنــح اأو�سمــة
                            ديوان البالط ال�سلطاين
                           املرا�ســــــــم ال�سلطانيــــــة

اأمــــــر مبنــــــح و�ســــــــام.

قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة
                                                          وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه

اأحكــام  2021/11/24 بتعديــل بعــ�ض  2021/238   �ســادر فـي  قــــــــــرار وزاري رقــــــــــــم 

القـرار الــوزاري رقم 2009/31 باإعــــالن مناطــــق 

حجر زراعية.

                                       هيئة الدفاع املدين والإ�سعاف
قــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــــــم 2021/21    �سادر فـي 2021/11/16 ب�ساأن تعيني رئي�ض لهيئة 

الدفاع املدين واالإ�سعاف.
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اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة 
وزارة التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار

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

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

اإعالن ب�ساأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منبع النهرين �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمالت وخمبز برج العرب �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سافة االأر�سية للتجارة واملقاوالت �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحار للتكلي�ض �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطاعم احلوقاين العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوبار لالأبواب �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خدمات التطوير الفني �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع املر�سد املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جعالن للنقل واخلدمات التجارية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ايه.األ.ئي للنقل احلموالت واملعدات الثقيلة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عفت للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ملوؤ�س�سة ج�سر العبور ال�ساملة للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو �سند�ض الوطنية - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفري احليل للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفوة الفليج - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل بن عبداللـه بن �سامل الو�ساحي وولده 

للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املاء الدافئ �ض.م.م.

اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن علي الفار�سي واإخوانه للتجارة  اإعالن عن بدء 

واملقاوالت - تو�سية.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القيمة لالأعمال العاملية - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوك�سجني احلياة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ دبي التجارية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البحر الذهبي الالمع الدولية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ايفا الوطنية - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال امل�سريب املتميزة للخدمات �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قناديل ال�سفوة للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عربات للم�ساريع املتميزة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الربح املتكامل �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع العهد الع�سرية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مو�سع الثقل للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سايل بدية للخدمات التجارية - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سائر ال�سارق للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلداثة الوطنية للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوجهة اجلديدة للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق الغد للم�ساريع املتميزة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ينقل الع�سرية للم�ساريع املا�سية - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اخلمي�سي الذهبية - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جود فود �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بواين ال�ستثمار وتطوير العقارات �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�سر البداية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإ�سكان عمان الدولية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة الفنية الذهبية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سن بن م�سلم �سامل �سليمون قهور املهري 

و�سريكه للتجارة - ت�سامنية.
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للتجـــارة  و�سريكـــه  احلرا�ســـي  حاتــم  اأبــو  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفاف وادي بني هني للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأ�سابع الف�سية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم فلج العايل للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ذروة املجد املتكاملة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خالد بن اأحمد بن زكريا الفار�سي واإخوانه 

للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كوخ الفروج احلديث �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ذروة املجد الوطنية - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ذروة املجد الع�سرية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روح املجد الوطنية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطاوؤو�ض للتجارة واخلدمات البرتوكيماوية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو فاطمة لالإدارة واخلدمات ال�سحية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأمل  علي و�سريكها للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساحل املرتفعة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التاج الهند�سية - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سائم الر�ساغ للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الواحة للحيوانات االأليفة �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فهد احلكماين للتجارة ال�ساملة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطاحونة الف�سية �ض.م.م.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سبحي للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سلــم بــن �سالــم �سهيـــل جعبـــوب و�سريكـــه 

للتجارة - ت�سامنية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جي اأم �سي للتكنولوجيا �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جزيرة الريا�سة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خلية احلياة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طريق ال�سحراء ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نواظر املعبيلة للتجارة �ض.م.م.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سراب الكون للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي ال�ساروج املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بالتينيوم للحلول العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو عزير �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القبة املا�سية العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سنفري املتكاملة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اال�ستربق لال�ستثمار �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البوؤرة للتجهيزات - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زحل لل�سفر وال�سياحة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الربجمة املتكاملة �ض.م.م.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سن ال�سباك للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساحل ال�سرقية للمقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الفار�ض للخدمات �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة داوؤد العامري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء ينقل الوطنية - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرادي خلدمات ال�سياحة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج ال�سويق املتميزة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار االأفكار �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت النخلة �ض.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قو�ض قزح للمعادن �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سقط العامة للخر�سانة اجلاهزة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غوا�ض املتحدة لال�ستثمار �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن �سامل بن اأحمد جعبوب و�سركاه 

للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإ�سناد للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأيدي الذهبية للحا�سب االآيل �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت الغ�سام املتميزة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدن امللح املتحدة للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سبكة اليقني الذكية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبدالروؤوف الدولية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تاج املعايل الدولية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دواء القلوب �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو نايف امل�سايخي للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركن االأمان ال�ساملة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قرية احل�ساة للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البوابة اخل�سراء الدولية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ملتقى احلاجر للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احل�سن القدمي للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقر الوادي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع املحروقي الف�سية - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االن�سهار للتجارة العامة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعاع جعالن املتحدة للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حنان احلارثي لال�ستثمار �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع جمال جان املتكاملة �ض.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سحراء العربية للم�ساريع ال�ساملة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبري امل�سنعة للتجارة واملقاوالت �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة براري ال�سالمة للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساطئ ال�سنقر للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بحار اخلري املتميزة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعاع اأدم - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سرق العربي الفنية للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ماجد بن �سعيد �سعد غوا�ض و�سريكه للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطاحن م�سقط العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد بن م�سلم بن علي جعبوب للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع العلوية اجلديدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة بابل للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور الهالل املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأ�سراف للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سبغة امل�ستقبل للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرواد العاملية املتميزة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجم الف�سي احلديث - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املرايا الذهبية للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد وعلي للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يا�ســر البــور الظهـــوري و�سركـــاوؤه للتجـــارة 

واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزنابق الدولية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املزن لالإعمار �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البوابة اللوج�ستية للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املند�سة احلديثة للتجارة واملقاوالت - تو�سية.
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البلو�سي  �سليمان  بن  اأحمد  بن  �سليمان  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  اإعالن عن 

و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد خمي�ض واأوالده - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروزنة لالأعمال واخلدمات �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي الدها�ض للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سقري لل�سناعات �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروؤيا اخل�سراء �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمز الغروب �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سهب العاملية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رموز البيان املميزة للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ايطالكو ميدل اي�ست )�سركة منطقة حرة( �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرين لالإن�ساءات �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بروج االحتاد للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج عيني للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قلم احل�سارة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف وعمر �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط الوثبة لالإعمار - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سداف املزيونة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق ملواد البناء �ض.م.م.

)�سركــــة  للتجـــــارة  الزرقــــاء  الرقاقـــــة  ل�سركــــة  الت�سفــــية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 

منطقة حرة( �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع قرنة للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العربية املتكاملة للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة موارد غ�سفان الوطنية للتجارة واملقاوالت - 

ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سبح بن �سعيد بن علي القريني وولده - تو�سية.
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1418(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2021/68

باملوافقــة علــى ان�سمــام �سلطنــة عمــان

 اإلى االتفاقية الدولية ل�سبط واإدارة مياه �سابورة ال�سفن وتر�سباتها لعام 2004م

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى التفاقية الدولية ل�سبط واإدارة مياه �سابورة ال�سفن وتر�سباتها لعام 2004م املحررة 

فـي لندن بتاريخ 13 من فرباير 2004م،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة االأولــــى

املوافقــة على ان�سمام �سلطنة عمان اإىل التفاقــية الدوليــة ل�سبــط واإدارة ميــاه �سابــورة 

ال�سفن وتر�سباتها لعام 2004م، وفقا لل�سيغة املرفقة.

املــادة الثانيـــة

على جهات الخت�سا�ص اإيداع وثيقة الن�سمام اإىل التفاقية امل�سار اإليها، وفقا لأحكامها.

املــادة الثالثـــة

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

�سـدر فـي: 20 من ربيع الثاني �سنـة 1443هـ

املـوافــــق: 25 من نوفمبـــــــــر �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اأوامـــــــــــــــر �ساميــــــــــــة

مبنــــــــــــح اأو�سمـــــــــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1418(

ديـوان البـالط ال�سلطانــي

املرا�ســم ال�سلطانيــة

اأمــر منــح و�ســام

تف�سل ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان هيثــم بن طــارق املعظــم - حفظـه اللـه ورعــاه - 

مبنح و�شام عمان �ملدنـي من �لدرجة �لأوىل ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيـخ متيم بن حمد �آل ثاين "اأمري 

دولة قطر" وذلك مبنا�شبة زيارة جاللته - �أعزه �للـه - لدولة قطر �ل�شقيقة "زيارة دولة".

وقــــد �شـــدر �أمــر �ملنــح بتاريــخ 17 مــن ربيع �لثاين 1443هـ، �ملو�فــــــق 22 مـن نوفمرب 2021م.
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1418(

وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
قــرار وزاري

رقــم 2021/238
بتعديل بع�ض اأحكام القرار الوزاري رقم 2009/31 باإعالن مناطق حجر زراعية

ا�ستنادا اإىل قانون احلجر الزراعي ال�سادر باملر�ســــوم ال�سلطاين رقـم 2004/47،

واإىل الالئحة التنفيذية لقانون احلجر الزراعي ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2006/32،

واإىل القرار الوزاري رقـــــم 2009/31 باإعالن مناطق حجـر زراعية،

الزراعيــة بتحديــد مناطـق حجــــر زراعية م�سابة  العامــة للتنميــة  املديرية  واإىل تو�سية 

،)Rhynchophorus ferrugineus Olivier( بح�سرة �سو�سة النخيل احلمراء

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة. 

تـــقـــرر
املــادة الأولــــى

ي�ستبدل بن�ص املادة الأوىل من القرار الوزاري رقم 2009/31 امل�سار اإليه الن�ص الآتي: 

تعلــن كل من الوليات الآتية مناطق حجــر زراعيــة حلني زوال �سبب احلجر، و�سدور 

قرار بهذا ال�ساأن:

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

�سـدر فـي: 19  /  4 / 1443هـ 
املوافـــــق: 24 /11/ 2021م

د. �سعــــود بن حمــــود بن اأحمــد احلب�ســـي
وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه

الوليةاملحافظة
ال�سيبم�سقط

خ�سب، دبا، بخا، مدحاءم�سندم

الربميي، حم�سة، ال�سنينةالربميي 

احلمراء، اأدم، اإزكيالداخلية

�سحار، �سنا�ص، لوى، �سحم، اخلابورة، ال�سويق�سمال الباطنة

الر�ستاق، نخل، بركاءجنوب الباطنة

نيابة �سمد ال�ساأن�سمال ال�سرقية

عربي، ينقل، �سنكالظاهرة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1418(

هيئة الدفاع املدين والإ�سعاف

قــــرار

رقــم 2021/21

ب�ساأن تعيني رئي�س لهيئة الدفاع املدين والإ�سعاف

ا�ستنادا اإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/3 باإن�ساء هيئة الدفاع املدين والإ�سعاف,

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/68 باإ�سدار نظام هيئة الدفاع املدين والإ�سعاف، 

واإىل موافقة جمل�س الوزراء. 

تـــقـــرر

املــادة الأولــــى

يعيــن العميـــد �سالــم بن يحيـــى بن حميــد الهنائــي رئي�سا لهيئة الدفاع املدين والإ�سعاف 

ملدة )2( �سنتني.

املــادة الثانيـــة

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

�سـدر فـي: 11 من ربيع الثاين 1443هـ 
املوافـــــق: 16 من نوفمبــــــــــر 2021م

اللواء / عبداللــــه بن علــــي بن حمــد احلارثـــي
م�ساعد املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك للعمليات

رئي�س جمل�س اإدارة هيئة الدفاع املدين والإ�سعاف
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





(1418) 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

104598 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG

IQÉéà∏d ácÈdG Rƒæc :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,420 :Ü.Q 22 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/9/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126504 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.≈¡≤e

Ω.Ω.¢T ∫ÉªYCÓd IóëàŸG QÉªãdG ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,§≤°ùe á¶aÉfi ,Ö«°ùdG áj’h ,á«Hƒæ÷G π«◊G 132 :Ü.Q 433 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

 2019/2/27 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 70.indd   1 11/25/21   12:37 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

129003 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

.AÉ°ùæ∏d π«ªéàdG ´GƒfCGh ô©°ûdG ∞«`Ø°üJ

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d IóëàŸG ¢UÉæ°T ⁄É©e :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi ,¢UÉæ°T áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2019/5/29 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

143880 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.¥ƒ°ùJ õcôe

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d Oƒæ©dG QGƒfCG õcôe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/2/28 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 70.indd   2 11/21/21   1:51 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

143881 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»°SÉ°SCG πµ°ûH äÉHhô°ûŸGh á©jô°ùdG äÉÑLƒdG Ωó≤J »àdG ºYÉ£ŸG hCG »gÉ≤ŸG

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d Oƒæ©dG QGƒfCG õcôe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/2/28 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

147004 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

IQÉéà∏d AÉª°ùdG Qƒ≤°U :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/7/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 70.indd   3 11/21/21   1:51 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

147270 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.áYƒæàŸG á«dõæŸG ÊGhC’Gh äGhOCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

IRÉàªŸG ∫GƒHÉc ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/7/11 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

148343 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.ájQÉcòJ ÉjGóg ,äÉ«°†a ,á«YÉæ£°UG »∏M

QÉªãà°SÓd ôé◊G QGO :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/9/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 70.indd   4 11/21/21   1:51 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149402 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

 äÉaB’G áëaÉµe äÉeóN ,πJÉ°ûŸG äÉeóN ,áYGQõdG äGó©e ÒLCÉJ ,≥FGó◊G áYGQR ,áæà°ùÑdG

.äÉJÉÑædG áYGQR ,äÉHÉ¨dGh áæà°ùÑdGh á«FÉŸG AÉ«MC’G á«HôJh áYGQõdG äÉjÉ¨d

AGô°†ÿG Iôjõ÷G ô°ùL :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/19 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149403 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 31 áÄØdG »`a

.áLRÉW ¬cGƒa

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/19 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 70.indd   5 11/21/21   1:51 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149405 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.™∏°ùdG ¢VôY

IQÉéà∏d »ë°ûdG óªMCG øH óªfi øH Oƒªfi á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/19 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149406 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 äÉYÉ°S ,ájƒ∏N ∞JGƒg ,…ƒ«∏ÿG ∞JÉ¡dG áWô°TCG ,∞JGƒg äÉYÉª°S ™«H , á«fhÎµdE’G IQÉéàdG

.äÉYÉ°S áeõMCG ,á«còdG ∞JGƒ¡∏d äÉ¶aÉM ,á«FÉHô¡c ä’ƒfi ,∞JGƒg ∑Ó°SCG ,á«cP

É«Lƒdƒæµà∏d á«æ≤J :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/19 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 70.indd   6 11/21/21   1:51 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149408 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 á«ÑàµŸG  äGó©ŸGh  ¬JÉ≤ë∏eh  ‹B’G  Ö°SÉ◊G  äÉéàæeh  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’G  ™«H)  ≥jƒ°ùJ

.(á«fhÎµdE’G ÜÉ©dC’Gh

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/20 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149409 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.(¬cGƒØdGh äGhGô°†ÿGh á«FGòZ OGƒe)

IQÉéà∏d Ú©dG …OGh QGƒfCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/20 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 70.indd   7 11/21/21   1:51 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149410 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.É¡JÉ≤ë∏eh QƒîÑdGh Qƒ£©dGh áæjõdG äGhOCGh äÉ«dÉªµdG ™«H

IQÉéà∏d IóFGôdG äGôeÉ©dG ΩÓMCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/20 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149411 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 äÉ«›ÈdG  ôjƒ£J ,á«Hƒ°SÉ◊G  äÉ«›ÈdG  »`a  äGQÉ°ûà°SG  ,SaaS  äÉeóîc äÉ«›ÈdG

.äÉ«›ÈdG ô°ûf QÉWEG »`a

ä’É¡°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/20 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 70.indd   8 11/21/21   1:51 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149412 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 πª°ûJ  ’)  ájôµ°ùdG  äÉjƒ∏◊Gh  õHÉîŸG  äÉéàæŸ  á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdG

.(õHÉîŸG

IQÉéà∏d ⁄É°S âæH :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/20 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149413 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 áàbDƒŸG ºYÉ£ŸG äÉeóN ,äÉjÒàaÉµdG äÉeóN ,»gÉ≤ŸG äÉeóN ,ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH øjƒªàdG

 ºYÉ£e äÉeóN ,á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£e äÉeóN ,ºYÉ£ŸG äÉeóN ,äÉæ«àfÉµdG á∏≤æàŸG hCG

.áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG Ëó≤J

»°VGÎa’G ïÑ£ŸG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/20 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 70.indd   9 11/21/21   1:51 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149414 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.ÊÉÑŸG AÉ°ûfEG ≈∏Y ±Gô°TE’G

äÉeóÿGh ™jQÉ°ûª∏d õ©dG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/20 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149415 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

 ,¥ô©∏d á°UÉe á∏jƒW ÜQGƒL ,á∏jƒW ÜQGƒL ,Ωó≤dG ¢SÉÑd ,ájòMC’G ¥’õf’ á©fÉe äGhOCG

 ,Ωó≤dG  ¢SÉÑd  ±GôWCG  ,á«`Ø°üf  ájòMCG  ,á∏jƒW ¥É°S  äGP  ájòMCG  ,á∏jƒ£dG  ÜQGƒé∏d  Üƒ©c

 ájòMCG  ,Ωó≤dG  Iôµd  ájòMCG  ,äÉfÉÑ°V  á«∏NGO  ∫É©f  ,ájòMC’G  äÉYôa  ,á£HQCG  äGP  ájòMCG

 ,ájòMCG  ,Ωó≤dG  ¢SÉÑ∏d  ∫É©f  ,ájòMCÓd  Üƒ©c  ,∫OÉæ°U  ,á«Ñ°ûN  ájòMCG  ,á«fóÑdG  á°VÉjô∏d

.πMÉµdG ájòMCG ,èdõJ ájòMCG ,á°VÉjô∏d á∏jƒW ¥É°S äGP ájòMCG ,á°VÉjô∏d ájòMCG

á«æWƒdG ≈é°S ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/20 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 70.indd   10 11/21/21   1:51 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149416 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 áàbDƒŸG ºYÉ£ŸG äÉeóN ,äÉjÒàaÉµdG äÉeóN ,»gÉ≤ŸG äÉeóN ,ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH øjƒªàdG

 ºYÉ£e äÉeóN ,á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£e äÉeóN ,ºYÉ£ŸG äÉeóN ,äÉæ«àfÉµdG á∏≤æàŸG hCG

.áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG Ëó≤J

»°VGÎa’G ïÑ£ŸG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/20 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149417 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.¢ùHÓŸG ∞«¶æJ ,¢ùHÓŸG »ch π«°ùZ ,±É÷G ∞«¶æàdG ,π«°ù¨dG

IQÉéà∏d »Hƒ≤©«dG ∑QÉÑe øHG á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/20 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 70.indd   11 11/21/21   1:51 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149418 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 áàbDƒŸG ºYÉ£ŸG äÉeóN ,äÉjÒàaÉµdG äÉeóN ,»gÉ≤ŸG äÉeóN ,ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH øjƒªàdG

 ºYÉ£e äÉeóN ,á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£e äÉeóN ,ºYÉ£ŸG äÉeóN ,äÉæ«àfÉµdG á∏≤æàŸG hCG

.áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG Ëó≤J

»°VGÎa’G ïÑ£ŸG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/20 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149422 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

 ¢ü«î°ûàdG ¢VGôZC’ »Ñ£dG π«∏ëàdG äÉeóN ,á«ë°üdG ájÉYôdG ,á«Ñ£dG äGOÉ«©dG äÉeóN

 á÷É©eh øY ∞°ûµ∏d á°UÉN) »Ñ£dG ¢üëØdG ,á«Ñ£dG äGÈàîŸG πÑb øe áeó≤ŸG êÓ©dGh

 ,¢†jôªàdG QhO äÉeóN ,¿Éæ°SC’G ÖW äÉeóN ,ÉgQÉ°ùe øe ôµÑe âbh »`a á«æ¡ŸG ¢VGôeC’G

 ,ó©H øY Ö«Ñ£àdG äÉeóN ,á«Áƒ≤àdG áMGô÷G ,á«f’ó«°üdG íFÉ°üædG ,»Ñ£dG ¢†jôªàdG

 »`a  á«°†jôªàdG  ájÉYôdG  ,á«ë°U IQÉ°ûà°SG  ,êÓ©dG  äÉeóN ,äÉØ°Uƒ∏d  Ê’ó«°üdG  OGóYEG

.∫õæŸG

ájQÉéàdG äÉeóî∏d ΩÉª¨dG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/20 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 70.indd   12 11/21/21   1:51 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149423 :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)

IQÉéà∏d ≈∏YC’G …OGƒdG êhôe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/20 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149424 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

á«æWƒdG QÉë°U Ωƒ‚ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/20 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 70.indd   13 11/21/21   1:52 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149425 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

 ô©°ûdG  ádGREG  ,∫Éª÷ÉH  ájÉæ©dG  äÉeóN  ,øjó«dG  ôaÉXCÉH  ájÉæ©dG  ,ô©°ûdG  íjô°ùJ  äÉeóN

.™ª°ûdÉH

IQÉéà∏d QƒµdG πÑL ÒKCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/20 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149426 :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

QÉªãà°S’Gh IQÉéà∏d IóFGôdG RƒeQ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/20 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 70.indd   14 11/21/21   1:52 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149429 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.áeÓ°ùdGh øeC’Gh AÉØWE’G áª¶fCG áfÉ«°Uh Ö«côJ

QÉªãà°SÓd º«gGôHEG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/20 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149434 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

.á«Ñ£dG äGOÉ«©dG äÉeóN

áãjó◊G á«Ñ£dG ¿hõeC’G á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 70.indd   15 11/21/21   1:52 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149435 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a

ídÉ°üd Oƒ≤©dG ≈∏Y ¢VhÉØàdÉH á£ÑJôe á«fƒfÉb äÉeóN

.äÉ©aGôŸG äÉeóN ,º«µëàdG äÉeóN ,á«fƒfÉ≤dG ≥FÉKƒdG OGóYEG äÉeóN ,Ò¨dG

á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ¢SÉÑY ¬`∏dGóÑY ¿ÉfóY :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149436 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.¬«`aÉc

IQÉéà∏d á«dhódG ËódG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 70.indd   16 11/21/21   1:52 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149438 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.áeÉbEG øcÉeCG äÓ£©dG äÉª«fl äÉeóN ,∫õædG õéM

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ájô°ü©dG ƒÑeƒc :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149439 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

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

∫ÉªYCÓd ±ÉjQCG ÖjÉë°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 70.indd   17 11/21/21   1:52 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149440 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

.äGAÉÑ©dGh á«FÉ°ùædG ¢ùHÓŸG áWÉ«N

ôjô◊G QQO ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149441 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

.(ájQÉª©ŸG á°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°SG) ájQÉª©ŸG äGQÉ°ûà°S’G

á∏eÉµàŸG »KÓãdG ºéædG ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 70.indd   18 11/21/21   1:52 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149442 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.(Ëôc ¢ùjBGh äÉHhô°ûe Üƒ°T »`aƒc) »gÉ≤ŸG äÉeóN

á«ÑgòdG Ühô¨dG á≤jóM :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149443 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

 ,á«MÉ«°ùdG  øcÉeC’G  OÉ«JQE’  π≤ædG  äÉeóN  ,ôØ°ù∏d  õé◊G  ,á«MÉ«°ùdG  äÓMôdG  Ö«JôJ

.™FÉ°†ÑdG º«∏°ùJ

IQÉéà∏d äGôeÉ¨ŸG á∏Ñ°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 70.indd   19 11/21/21   1:52 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149444 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H

IQÉéà∏d »∏«µ°ûdG óªfi øH ⁄É°S øH ¬`∏dGóÑY :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149446 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

IQÉéà∏d »ª°TÉ¡dG ó«©°S øH ô°UÉf :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 70.indd   20 11/21/21   1:52 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149447 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

.π«ªéàdG äÉfƒdÉ°U äÉeóN

IQÉéà∏d IQƒª©ŸG ∂dÉ°ùe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149452 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ,∫ÉªYC’G IQGOEG »`a IóYÉ°ùŸG ,OGôaC’G ∞«XƒJ ,á«æ¡ŸG ∫ÉªYC’G äGQÉ°ûà°SG ,≥jƒ°ùàdG çÉëHCG

 äGQÉ°ûà°SGh ∫ÉªYCG IQGOEG ,äÉHÉ°ù◊G ≥«bóJ ,äÉHÉ°ù◊G ôjQÉ≤J OGóYEG ,áØ∏µàdG QÉ©°SCG π«∏–

 AGÈÿG  äÉeóN  ,∫ÉªYC’G  IQGOEG  äGQÉ°ûà°SG  ,Ú`ØXƒŸG  ¿hDƒ°T  IQGOEG  äGQÉ°ûà°SG  ,á«ª«¶æJ

 ,∫ÉªYC’G çÉëHCG  ,∫ÉªYC’G º«¶æJ äGQÉ°ûà°SG ,∫ÉªYC’G º««≤J ,¥ƒ°ùdG äÉ°SGQO ,ájÉØµdG »`a

.∫ÉªYC’G IQGOEG »`a IQƒ°ûŸG äÉeóN

∫ÉªYC’G äÉeóNh äGQÉ°ûà°SÓd ô°ù÷G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 70.indd   21 11/21/21   1:52 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149453 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.¥OÉæØdG äÉeóN

∫ÉªYC’Gh áMÉ«°ùdGh ôØ°ù∏d Ú°ùM óªMCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149454 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 äÉHô°T ,πcCÓd á◊É°U äÉé∏ãe ,Iƒ¡≤dG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe ,Ö«∏◊ÉH Iƒ¡b äÉHhô°ûe ,Iƒ¡b

.äÉé∏ãe

h.¢T.¢T …ƒ∏©dG ”ÉM :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 70.indd   22 11/21/21   1:52 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149455 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

.(…QÉ≤©dG ôjƒ£àdG) ájQÉ≤©dG ¿hDƒ°ûdG

IQÉéà∏d ¬FÉcô°Th »Ñ©°üŸG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,ádÓ°U áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149456 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.ºYÉ£ŸG äÉeóN

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d OôéæŸG ∫ÓX :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 70.indd   23 11/21/21   1:52 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149457 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

.äÉæé©e

IQÉéà∏d õ«ªàdG äÉéàæe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/22 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149458 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ΩÓYE’G πFÉ°Sh ≈∏Y ™∏°S ¢VôY ,É¡«©FÉHh äÉeóÿGh ™∏°ùdG …Î°ûŸ á«fhÎµdEG ¥ƒ°S áMÉJEG

.áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉjÉ¨d

ôjƒ£àdGh á«ªæà∏d ¥ÉaBG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/22 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 70.indd   24 11/21/21   1:52 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149459 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

.(ábÓM πfi)

»°Vƒ«≤dG AÓY :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/22 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149469 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 äÉ¶aÉM  ,á«cP  ∞JGƒg  ,∞JÉg  Iõ¡LCG  ,á«µ∏°S’  áØJÉ¡e  äÉYƒª›)  ™«Ñd  ∞JGƒg  πfi

 äÉfƒahôµ«e ,∞JGƒg äÉYÉª°S ,á«còdG ∞JGƒ¡∏d á°ü°üfl á«bGh á«°ûZCG ,á«còdG ∞JGƒ¡∏d

 ÒZ  º≤WCG  ,á«µ∏°S’  ∞JGƒg  ,ádƒªfi  ∞JGƒg  ,ƒjó«`a  ∞JGƒg  ,∞JGƒg  ∑Ó°SCG  ,∞JGƒg

 ,á«còdG ∞JGƒ¡∏d áØ∏ZCG ,ájƒ∏N ∞JGƒg ,ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡∏d äÉª¨f π«ª– ,∞JGƒ¡∏d ájhój

 ∞JGƒ¡∏d É¡∏jõæJ øµÁ »àdG á«dÉ©Øf’G RƒeôdG ,ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡∏d π«ªëà∏d á∏HÉb äÉeƒ°SQ

.(ádƒªëŸG

IQÉéà∏d »Hƒ≤©«dG ∑QÉÑe øHG á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 70.indd   25 11/21/21   1:52 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149470 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.äÉjƒ∏◊Gh á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh Qƒgõ∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

á«°†ØdG áeóÿG ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149471 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

á∏eÉµàŸG áeƒ¶æŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 70.indd   26 11/21/21   1:52 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149472 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

á∏eÉµàŸG áeƒ¶æŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149475 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á«ÑàîŸG ∫ÉeôdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 70.indd   27 11/21/21   1:52 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149476 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

 ,á«FÉ°ùf äGAÉÑY ,á«LQÉN ¢ùHÓe ,IõgÉL ¢ùHÓe ,¢ùHÓe hôa ,ä’É°T ,¢ùHÓª∏d ä’É«°T

.ájó∏L ¢ùHÓe ,ÚJÉ°ùa

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d AGôª°ùdG ∫ÓàdG á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149477 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.¥ƒ°ùàdG õcôe

Ω.Ω.¢T ¥ƒ°ùà∏d áµe õcôe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 70.indd   28 11/21/21   1:52 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149480 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

.IOÉ«Y

Ω.Ω.¢T »FÉæ¡dG óªM øH óªfi øH ºã«g :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149481 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

 ,Ò°SGƒŸG ácÉÑ°S ,Ú«FÉHô¡µdG äÉeóN ,äÓHÉµdG óe ,á«FÉHô¡µdG Iõ¡LC’G ìÓ°UEGh Ö«côJ

 ìÓ°UEGh  Ö«côJ  ,≥jô◊G  ó°V  QGòfE’G  Iõ¡LCG  ìÓ°UEGh  Ö«côJ  ,óYÉ°üŸG  ìÓ°UEGh  Ö«côJ

 Iõ¡LCG  ìÓ°UEGh  Ö«côJ  ,Úî°ùàdG  äGó©e  ìÓ°UEGh  Ö«côJ  ,ábô°ùdG  ó°V  QGòfE’G  Iõ¡LCG

 ìÓ°UEG ,äÉfƒØ∏àdG ìÓ°UEGh Ö«côJ ,á«dB’G äGó©ŸG ìÓ°UEGh áfÉ«°Uh Ö«côJ ,AGƒ¡dG ∞««µJ

.ábÉ£dG ∑Ó°SCG

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 70.indd   29 11/21/21   1:52 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149482 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

.(Iƒ¡≤dG ™«Hh ÍdG ¢ü«ª–) ¢üªfi ÒZ øH

IQÉéà∏d »Áô©dG ∑QÉÑe øH :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149483 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.(á«©«Ñ£dG ÜÉ°ûYC’G ™«H) ™∏°ùdG ¢VôY

IQÉéà∏d á«ŸÉ©dG RƒæµdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 70.indd   30 11/21/21   1:52 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149488 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

.äÉYƒæŸG ¢VhôY Ëó≤J

IQÉéàdGh á«æ≤à∏d ÉeGQƒfÉH :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149491 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.π«°ù¨dG ,¢ùHÓŸG »ch π«°ùZ

IQÉéà∏d Iõ©dG »M êGôHCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 70.indd   31 11/21/21   1:52 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149493 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.±É÷G ∞«¶æàdG ,¢ùHÓŸG »ch π«°ùZ

¢SÉŸCG ¿É©Ÿ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149499 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

 π```ch äGQÉ```«°ùdÉH á```jÉæ©dGh äƒ````jõdG ô```«```¨Jh π````«°ù¨Jh ∞``«¶æJ) äGQÉ«°ùdG ìÓ°UEGh áfÉ«°U

.(á©jô°S äÉeóîc äÉÑcôŸÉH ≥∏©àj Ée

IQÉéà∏d áZhôdG ¢VÉjQ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 70.indd   32 11/21/21   1:52 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149500 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

.Ö«∏M

ó«÷G AGò¨dG êGõe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149501 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.≈¡≤e

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d áãjó◊G ôKƒµdG QÉ¡fCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 70.indd   33 11/21/21   1:52 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149502 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.(±É÷G π«°ù¨dG) QÉîÑdÉH É¡«ch ¢ùHÓŸG π«°ùZ

»bô°ûdG …OGƒdG ∫ÓX :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149503 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 31 áÄØdG »`a

.º°ùª°S ,äÉfGƒ«ë∏d ∞∏Y ,π«îf QÉé°TCG ,áLRÉW ¬cGƒa ,áLRÉW äGhGô°†N ,êRÉW ¢ùN

QÉªãà°S’Gh IQÉéà∏d …ôHÉ÷G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 70.indd   34 11/21/21   1:52 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149504 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ,Üƒ°SÉM ÜÉ©dCG èeGôH ,πjõæà∏d á∏HÉb äÉ«›ôH Üƒ°SÉM èeGôH ,Üƒ°SÉM Iõ¡LCG ,áÑ°SÉM ä’BG

.ƒjó«`ØdG ÜÉ©dC’ á∏ª©à°ùŸG ∂∏J ÒZ Üƒ°SÉM ™e ΩGóîà°SÓd ¬«LƒJ Iõ¡LCG

á«æWƒdG ¿Éæ«Y :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149506 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

IQÉéà∏d Üƒæ÷G QOGƒH :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 70.indd   35 11/21/21   1:52 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

100006 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.Ωƒ«æŸC’G øe òaGƒædGh ÜGƒHC’G ™æ°U

IQÉéàdGh äGójQƒà∏d IOƒ÷G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 2004 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2016/1/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

103849 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.≈¡≤e

IQÉéà∏d º©æJ ±É«WCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,816 :Ü.Q 474 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/7/31 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat80.indd   2 11/24/21   8:53 AM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

111292 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G ìÓ°UEG

IQÉéà∏d √ódhh …ôHÉ÷G ódÉN :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,315 :Ü.Q 334 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2017/7/11 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125956 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

.É¡¡HÉ°T Éeh áæjõdG ±Éæ°UCGh äÉMƒ∏dGh π«KÉªàdG πãe QÉéMC’G äÉéàæe ™æ°U

IQÉéà∏d QÉë°U ¢Sóæ°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi  ,QÉë°U áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat80.indd   3 11/24/21   8:53 AM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

129096 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

 ,äGQÉ≤Y

IQÉéà∏d äGÒÿG ™Ñæe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉfi  ,ô°TƒH áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/3 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130695 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.Qƒ£©dGh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh ájòMC’Gh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H

Ω.Ω.¢T IóFGôdG ∫ÉªYCÓd ¥QGƒÑdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉfi :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat80.indd   4 11/24/21   8:53 AM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

131940 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.áYƒæàŸG á«dõæŸG ÊGhC’Gh äGhOCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

Ω.Ω.¢T áãjó◊G äGQÉªãà°SÓd áÄ°TÉædG §°ShC’G ¥ô°ûdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,114 :Ü.Q 235 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/3 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

145147 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

∫ÉªYCÓd IôgÉ¶dG ∫ÉÑL :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/4/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat80.indd   5 11/24/21   8:53 AM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149314 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a

.äGôgƒ›

…OGƒdG äGôgƒ› :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S  :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/14 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149354 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 20 áÄØdG »`a

.Ö°ûÿGh Ωƒ«æŸC’Gh ¿OÉ©ŸG øe çÉKC’G ™æ°U

πÑ≤à°ùŸG äGÈàfl :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S  :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/17 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat80.indd   6 11/24/21   8:53 AM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149377 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 õÑN ™£b  ,(äÉæé©ŸG øe ´ƒf) ¿É°Shôc ,∂©c áæ«éY ,∂©µdG Újõàd áJ’ƒcƒ°ûdÉH »∏M

.¢üªfi

IQÉéà∏d IóëàŸG óéŸG ∫ƒ°UCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/18 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149379 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.AÉæH OGƒe ™«H

IQÉéà∏d AÓ¡H Qƒ°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/18 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat80.indd   7 11/24/21   8:53 AM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149380 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.IõgÉ÷G ¢ùHÓŸGh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe ™«H

∫Éª÷Gh ábÉfCÓd ±ƒf QGO :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/18 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149381 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.á«dõæŸG ÊGhC’Gh äGhOCÓd á∏ª÷ÉH ™«ÑdG

∫ÉªYCÓd ôgGõdG πÑ≤à°ùŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/18 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat80.indd   8 11/24/21   8:53 AM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149384 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

.á«FÉ°ùædG ¢ùHÓŸG áWÉ«Nh π«°üØJ

á∏eÉ°ûdG äÉeóî∏d Qƒ°üæŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/18 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149385 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG

∫ÉªYCÓd è«∏ÿG ¢ùª°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/18 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat80.indd   9 11/24/21   8:53 AM

-97-



(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149388 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.äÉjÒàaÉµdG äÉeóN  ,»gÉ≤ŸG äÉeóN

IQÉéà∏d ¥ô°ûdG êÉàjQ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/18 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149391 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.¥OÉæØdG äÉeóN

äÉeóÿGh äÉ©éàæª∏d AGôgõdG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/18 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat80.indd   10 11/24/21   8:53 AM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149396 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

  ,ô````aÉXCG  ™```ª∏e  ,Iô```°ûÑdG  ¢†```««ÑJ  äÉÁôc  ,äƒªZÈdG  âjR   ,á«∏«ªŒ á©æbCG   ,¿ƒHÉ°U

.êÉ«µe äGô°†ëà°ùe

á«ŸÉ©dG ñƒª°ûdG áYƒª› :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/18 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149449 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

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

IQÉéà∏d õ«ªàdG äÉéàæe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat80.indd   11 11/24/21   8:53 AM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149508 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ä’É°üJ’G Iõ¡LC’ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a á```FõéàdÉH ™«ÑdG OGÒà°S’Gh ôjó°üàdG ÖJÉµe

 ™«ÑdG ä’É°üJ’Gh á«FÉHô¡µdG äÓHÉµ∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG á«`aô£dG

 ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG á«µ∏°S’h á«µ∏°S Iõ¡LCGh äGó©Ÿ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH

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

 ∞JGƒ¡∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG ó©H øY ºµëàdG áª¶fCGh áÑbGôŸG äGÒeÉµd

.ájƒjOGôdG äGó©ŸGh Iõ¡LCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG É¡eRGƒdh

á«dhódG ∫ÉªYCÓd IhQòdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149510 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

.ôaÉXCÉH ájÉæ©dG ,ô©°ûdG íjô°ùJ äÉeóN ,π«ªéàdG äÉfƒdÉ°U äÉeóN

IQÉéà∏d »ÁÈdG Qƒf ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat80.indd   12 11/24/21   8:53 AM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149512 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 ΩÓaC’G áYÉæ°U äÉgƒjOƒà°SG äÉeóN ,»FÉªæ«°ùdG ôjƒ°üàdG äGó©e ÒLCÉJ ,∞«°†ŸG äÉeóN

 äÉgƒjOƒà°SG  hCG  ìQÉ°ùª∏d  IAÉ°VE’G  Iõ¡LCG  ÒLCÉJ  ,¬«`aôJ  äÓØM  º«¶æJ  ,á«FÉªæ«°ùdG

 ,IQƒ°üŸG  ôjQÉ≤àdG  Ëó≤J  ,ƒjó«`ØdG  áWô°TCG  OGóYEG  ,ƒjó«`ØdG  äGÒeÉc  ÒLCÉJ  ,¿ƒjõØ∏àdG

 IQGOEGh  º«¶æJ ,º∏«`ahôµ«ŸÉH  ôjƒ°üàdG  ,ƒjó«`ØdG  áWô°TCG  π«é°ùJ  ,»`aGôZƒJƒØdG  ôjƒ°üàdG

.äÉÑ°SÉæª∏d ƒjó«`ØdG ôjô– äÉeóN ,äÉÑ°SÉæª∏d á«Jƒ°U á«°Sóæg äÉeóN ,á«≤«°SƒŸG äÓØ◊G

IQÉéà∏d á«LPƒ‰ íeÓe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149514 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

IQÉéà∏d ¬µjô°Th ‹ÉÑ≤ŸG »∏Y øH óªM ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat80.indd   13 11/24/21   8:53 AM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149515 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 ,º```YÉ£ŸG  äÉ```eóN  ,äÉ```jÒàaÉµdG  äÉ``eóN  ,»gÉ≤ŸG  äÉeóN  ,ÜGô°ûdGh  ΩÉ©£dÉH  øjƒªàdG

.áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG Ëó≤J ºYÉ£e äÉeóN

∫ÉªYCÓd ≥aC’G Iô¶f ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149516 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

.Qƒ“

á∏eÉµàŸG ∫ÉªYCÓd É«g :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat80.indd   14 11/24/21   8:53 AM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149521 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.ôjó°üàdGh OGÒà°S’G ä’Éch äÉeóN

IQÉéàdGh á°Sóæ¡∏d »µ∏ŸG ⁄É©dG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149522 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

.…É°T

è«∏ÿG RhôH :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat80.indd   15 11/24/21   8:53 AM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149532 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.…É°T ,Iƒ¡b ,äÉ°ûjhóæ°ùdG Í÷ÉH ,äÉ°ûjhóæ°S

äÉeóÿGh ∫ÉªYCÓd hÉæ°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149533 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.(ïHÉ£ŸGh ºYÉ£ŸGh ¥OÉæØdG äGó©e Ö«côJ) ïHÉ£ŸG äGó©e Ö«côJ

á«ŸÉ©dG ∞«`Ø©dG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat80.indd   16 11/24/21   8:53 AM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149535 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.á«FGò¨dG OGƒŸG ™«H

IQÉéà∏d â«ÑdG á¡µf :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/26 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149538 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

.(ÖFÉ≤◊Gh ájòMC’Gh ¢ùHÓŸG ´GƒfCG ™«ªL áYÉæ°U) á«∏NGódG á«FÉ°ùædG ¢ùHÓª∏d

á«ŸÉ©dG ¢SƒÑd :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/26 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat80.indd   17 11/24/21   8:53 AM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149540 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 äÉ°SGQO  ,äÉæ«©dG  ™jRƒJ  ,¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  OGƒe  åjó–  ,¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  OGƒe  ô°ûf

 ≈∏Y  ™∏°S  ¢VôY  ,øjôNBÓd  äÉ©«ÑŸG  èjhôJ  ,¿ƒjõØ∏àdG  ÈY  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  ,¥ƒ°ùdG

 ¢Uƒ°üf áHÉàc ,AGô°ûdG äÉÑ∏£d ájQGOE’G á÷É©ŸG ,áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉjÉ¨d ΩÓYC’G πFÉ°Sh

 ,ájQÉéàdG  áWÉ°SƒdG  äÉeóN  ,∞JÉ¡dG  ÈY  ≥jƒ°ùàdG  äÉeóN  ,≥jƒ°ùJ  ,¿ÓYE’Gh  ájÉYódG

.á«°VÉjôdG çGóMC’G ájÉYQ ∫ÓN øe äÉeóÿGh ™∏°ù∏∏d èjhÎdG

∫ÉªYCÓd åjó◊G ô°ü©dG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149544 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

.(…hój õÑfl) õÑN

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ‹ÉÑ≤ŸG ¿RÉe ƒHCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/26 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat80.indd   18 11/24/21   8:53 AM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149546 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.AÉ°ûfE’G ,AÉæÑdG ,äÉÑcôŸG ∞«¶æJ ,¢û«fQƒdÉH ™«ª∏àdG ,AÉ°ûfE’G äGó©e ÒLCÉJ

á«æWƒdG ó«cQhC’G áMGh ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/26 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149549 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dGh äÉæjƒªàdGh äGOGÈdG á«dõæŸG äGhOC’Gh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H) ≥jƒ°ùJ

 ¬```cGƒØdGh äGhGô```°†ÿGh äÉ```Hhô°ûŸGh á``ª©WC’Gh á``jó∏÷G äÉ``éàæŸGh á``jòMC’Gh π``«ªéàdG

.(á«dõæŸG Iõ¡LC’Gh øLGhódGh Ωƒë∏dGh

h.¢T.¢T á«dhódG ƒª°ùdG õeQ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,Ö«°ùdG áj’h ,616 :Ü.Q 635 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat80.indd   19 11/24/21   8:53 AM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149551 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 ∫ƒ```°ùZ  ,Iô```°ûÑdG  ¢†``««ÑJ  äÉ``Áôc  ,á«∏«ªŒ  á©æbCG  ,ΩÉªëà°SÓd  á«∏«ªŒ  äGô°†ëà°ùe

.ô©°ûdG ó«©Œ äGô°†ëà°ùe ,ô©°û∏d äÉfƒ∏e ,ô©°û∏d ,ø°Tƒd

áeÉ©dG IQÉéà∏d ¥ô°ûdG áHGƒH :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/26 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149553 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.≈¡≤e

IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG §≤°ùe AÉ«°V :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/26 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat80.indd   20 11/25/21   11:36 AM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149554 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 OÉ°TQEG  ,á«ÑjQóJ  hCG  á«ª«∏©J  íFÉ°üf  »æ¡ŸG  ¬«LƒàdG  ,ÖjQóJ  πª©dG  äÉ°TQh  IQGOEGh  º«¶æJ

 ,º«∏©àdGh á«HÎdG äÉeóN ,º«∏©àdGh á«HÎ∏d äÉ«ÁOÉcC’G ,»æ¡ŸG ÖjQóàdG IOÉYEG ,ÖjQóàdG

.á«ª«∏©J hCG á«`aÉ≤K äÉjÉ¨d ¢VQÉ©ŸG º«¶æJ

»`aÉ≤ãdG »ÁOÉcC’G õcôŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/26 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149559 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

.äÉHhô°ûe á«fó©e √É«e ,äÉHhô°ûe Üô°T √É«e

á«æWƒdG ≈é°S ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat80.indd   21 11/24/21   8:53 AM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149560 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

 π≤f π≤ædG äÉeóN ,ÜÉcQ π≤f ,π≤ædG ,™FÉ°†ÑdG º«∏°ùJ ,Ohô£dG º«∏°ùJ ,äGQÉ«°ùdÉH π≤ædG

.πFÉ°SôdG º«∏°ùJ ,™FÉ°†ÑdG hCG πFÉ°SôdG

IQÉéà∏d á«æWƒdG OhQÉÑdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/26 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149564 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 31 áÄØdG »`a

.áLRÉW äGhGô°†N ,áLRÉW ¬cGƒa

IQÉéà∏d »`Øjó¡dG óªM øH óªMCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat80.indd   22 11/24/21   8:53 AM
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اجلريدة الر�سمية العدد )1418(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149565

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع اخلدمات:

ت�سليم الطرود، العتالة التحميل والتنزيل، تغليف ال�سلع، تفريغ احلمولة، ت�سليم الب�سائع، 

خزن الب�سائع، التخزين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سقر ال�سريع لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/26 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149567

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع اخلدمات:

قطن لغايات طبية، م�ستح�سرات �سيدالنية لعالج حروق ال�سم�س، منظفات لغايات طبية، 

مادة ح�سو االأ�سنان، مواد ب�سمة لالأ�سنان، الكيه لالأ�سنان، �سمادات طبية، ا�سرتات لغايات 

احلمى،  خمففات  واالأطفال،  للر�سع  لبني  دقيق  �سيدالنية،  لغايات  اثريات  �سيدالنية، 

طبية،  لغايات  هالم،  جيالتني  للت�سميد،  �سا�س  دوائية،  منقوعات  طبية،  لغايات  �سمار 

جنطيان لغايات �سيدالنية، ف�سفات اجللي�سرول، زيوت دوائية، ببتونات لغايات �سيدالنية، 

احلليب  �سكر  �سيدالنية،  لغايات  لو�سن،  غ�سوالت  طبية،  لغايات  مملت  حليب  م�سروبات 

لالأغرا�س ال�سيدالنية، مراهم م�سكنة، لوبولني لغايات �سيدالنية، علكة لغايات طبية، 

نعناع لغايات �سيدالنية، مراهم عطرية لغايات طبية، مراهم زئبقية، م�ستح�سرات للق�ساء 

لغايات  فـينول  �سيدالنية،  لغايات  بكتني  �سيدالنية،  لغايات  االهليلج  حلاء  الذباب،  على 

�سيدالنية، م�ستح�سرات �سيدالنية للعناية بالب�سرة، م�ستح�سرات �سيدالنية لعالج ق�سرة 

الراأ�س، بب�سينات لغايات �سيدالنية، كب�سوالت لغايات �سيدالنية، ف�سفات لغايات �سيدالنية، 
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 ôµ°S ,∞jõædG ±É≤jE’ äGô°†ëà°ùe ,á«MGôL äÉjÉ¨d ∞àc á£HQCG ,ΩGóbC’G ¥ô©àd äÉLÓY

 ™°Vô∏d  ájòZCG  ,á«ÑW  äÉjÉ¨d  á≤°U’  á£HQCG  ,¥ô©à∏d  äÉLÓY  ,π«eÉ–  ,á«ÑW  äÉjÉ¨d

 GOƒ°üdG  äÉfƒHôµ«H  ,¢ùª°ûdG  ¥hô◊  ºgGôe  ,á«f’ó«°U  äÉjÉ¨d  Rƒ∏dG  Ö«∏M  ,∫ÉØWC’Gh

 øjô°ù«∏L  ,á«ÑW  äÉjÉ¨d  ôcÉµ°S  ,á«ÑW  äÉjÉ¨d  ájƒ«M  äGô°†ëà°ùe  ,á«f’ó«°U  äÉjÉ¨d

 äGô°†ëà°ùe  ,á«ÑW  äÉjÉ¨d  Rƒcƒ∏L  ,á«ÑW  äÉjÉ¨d  ÚdRÉa  ,»FGhO  ÜGô°T  ,á«ÑW  äÉjÉ¨d

 äGô¡£e ,á«f’ó«°U ,ø°Tƒd ä’ƒ°ù¨H áHô°ûe á«bQh πjOÉæe ,á≤°UÓdG äÉ°Só©dG ∞«¶æJ

 ,ájƒ«M äGOÉ°†e ,á«FGòZ äÉaÉ°VEG ,á«ÑW äÉjÉ¨d ºa ä’ƒ°ùZ ,ìhô÷G ∞«¶æàd á«FÉ«ª«c

 äGô°†ëà°ùe ,»Ñ£dG ΩGóîà°SÓd á«∏Ñ¡e ä’ƒ°ùZ ,á«FGƒ¡dG Ö©°ûdG ™«°SƒJ äGô°†ëà°ùe

.ô©°ûdG ƒªæd á«FGhO

Iõ«ªàŸG IQÉéà∏d á«ÑgòdG ≈£°SƒdG áHGƒH :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/26 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149568 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.∫hõ¨e ôjôM ,∫hõ¨e ±ƒ°U

IQÉéà∏d ¬fRÉe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat80.indd   24 11/24/21   8:53 AM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149570 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

.ájôëH äÓMQ º«¶æJ

äÉ«fÉÁódG IDƒ```dDƒd :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/26 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149571 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.≥jƒ°ùJ ,∫ÉªYC’G IQGOEG äGQÉ°ûà°SG ,á«ª«¶æJ äGQÉ°ûà°SGh ∫ÉªYCG IQGOEG

QÉªãà°SÓd §«°SƒJ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/26 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat80.indd   25 11/24/21   8:53 AM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149573 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 äƒ°ü```∏d  ™```jRƒJh  êÉ``àfEG  ,á«Jƒ°U  êÉàfEGh  π«é°ùJ  äÉeóN  ,ƒjó«`ah  äƒ°U  äÓ«é°ùJ  êÉàfEG

.ƒjó«`ØdGh ΩÓaC’Gh

äÉ«Jƒ°ü∏d á∏«≤Y :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/26 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149575 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 ,äÉ```æ«àfÉµdG  á```∏≤æàŸG  hCG  á```àbDƒŸG  º```YÉ£ŸG äÉ``eóN ,äÉjÒàaÉµdG äÉeóN ,»gÉ≤ŸG  äÉeóN

.ºYÉ£ŸG äÉeóN

IóëàŸG OhQƒdG ô°üb :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat80.indd   26 11/24/21   8:53 AM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149576 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

.(É¡YGƒfCG ™«ªéH øLGhódGh Ωƒë∏dG IQÉŒ) á«M ÒZ øLGhO Ωƒ◊ ,Ωƒ◊

IQÉéà∏d äÓ°U :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149579 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.áàbDƒŸG áeÉbE’G øcÉeCG ÒLCÉJ

IQÉéà∏d Iõ«ªàŸG øFÉæ÷G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat80.indd   27 11/24/21   8:53 AM

-115-



(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149583 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

.(á«MÉ«°ùdG äGôeÉ¨ŸG) á«MÉ«°ùdG äÓMôdG Ö«JôJ

IQÉéà∏d êƒŸG áªb :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149586 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a

 ä’É°üJG ,á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«`aô£dG ÈY ä’É°üJ’G ,á«fƒØ∏àdG ä’É°üJ’G ,äÉfƒØ∏àdG äÉeóN

.á«còdG ∞JGƒ¡dG ÒLCÉJ ,á«µ∏°S’

IQÉéà∏d ôjó¨dG AÉe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/26 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat80.indd   28 11/24/21   8:53 AM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149587 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

.(πHGƒàdGh äGQÉ¡ÑdG áÄ«Ñ©Jh øëW) πHGƒJ

IQÉéà∏d ìÓ°üdG áæ«`Ø°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/27 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149588 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.OGÒà°S’Gh ôjó°üàdGh á«FÉ«ª«µdG OGƒŸG ™«H

IQÉéà∏d áfƒjõŸG ¢ùª°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/27 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat80.indd   29 11/24/21   8:53 AM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149589 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

.á«fóÑdG á°VÉjôdG

IQÉéà∏d ¿ƒ°ü¨dG ôjO :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/27 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149590 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉjÉ¨d ΩÓYC’G πFÉ°Sh ≈∏Y ™∏°S ¢VôY ,™∏°ùdG ¢VôY

áKÓãdG QÉé°TC’G ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/27 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat80.indd   30 11/24/21   8:53 AM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149591 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

áãjó◊G ó◊G ™FGhQ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/27 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149593 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.(…QÉŒ ¥ƒ°S) É¡«©FÉHh äÉeóÿGh ™∏°ùdG …Î°ûŸ á«fhÎµdEG ¥ƒ°S áMÉJEG

π≤ædGh IQÉéà∏d ¬µjô°Th óÑ©dG øH ó«©°S ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/27 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat80.indd   31 11/24/21   8:53 AM

-119-



(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149594 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 á«∏Ø°S πcÉ«g ,äÉÑcôª∏d ÜGƒHCG ,ájÈdG äÉÑcôª∏d øFÉµe ,á«∏NGódG äGQÉWE’G ìÓ°UEG IóY

.äÉÑcôŸG íHÉµe ™£b ,äÉÑcôª∏d ΩÉ°ùLCG ,äGQÉ«°S ΩÉ°ùLCG ,∑ôfi äGP äGQÉ«°S ,äÉÑcôª∏d

»µ∏ØdG QƒëŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/27 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149596 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 á«°üî°ûdG ÜQóŸG äÉeóN ,á«ë°üdGh á«fóÑdG ábÉ«∏dG äÉÑjQóJ á«ë°üdG …OGƒædG äÉeóN

 á«fóÑdG  ábÉ«∏dG  º««≤J  äÉeóN  ,á«fóÑdG  ábÉ«∏dG  ∫ƒ°üa  AGôLEG  ,á«fóŸG  ábÉ«∏dG  äÉÑjQóJ

.ÖjQóàdG ¢VGôZC’

á«°VÉjôdG ‹É©dG ¿É≤JE’G á«ÁOÉcCG :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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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149598 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.äÉjƒ∏◊Gh ΩÉ©£dG øe áØ∏àfl äÉ«Ñ∏W ¢VôY

õ«ªŸG AGƒM ⁄ÉY :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/27 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149599 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

.áWÉ«ÿG ,¢ùHÓŸG áWÉ«N

IQÉéà∏d á«æWƒdG πÑ≤à°ùŸG ÉjDhQ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/27 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat80.indd   33 11/24/21   8:53 AM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149600 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

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

IQÉéà∏d Iõ«ªàŸG QƒædG •ƒ«N :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/27 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149601 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

.ÉWÉ£H ≥FÉbQ

á«FGò¨dG äÉYÉæ°ü∏d QGódG AÉ‰EG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/27 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat80.indd   34 11/24/21   8:53 AM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149602 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.(AÉæÑdG ä’hÉ≤e) AÉ°ûfE’G

IQÉéà∏d OÉ©HC’G •ƒ£N :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/27 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149603 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

.º«∏©àdGh á«HÎdG äÉeóN

‹É©dG º«∏©àdG äÉeóÿ ≥dCÉàŸG õcôe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/27 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉàJ

alamat80.indd   35 11/24/21   8:53 AM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149604 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

."¬«`aÉc" ≈¡≤e

êQóŸG ≈¡≤e :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/27 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉàJ

149605 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.áYô°ùdGh Iƒ≤dG õeQ ájQÉ£ÑdG øë°Th äÉÑcôŸG ìÓ°UEG

QÉµàHEÓd ∫ÉªYC’G OGhQ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/27 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉàJ

alamat80.indd   36 11/24/21   8:53 AM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149607 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.äÉYÉ°ùdG ™«H

äÉYÉ°ù∏d §≤°ùe õcôe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/27 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉàJ

149608 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 ,¥OÉæØdG  »`a  õé◊G  ,∫õædGh  ¥OÉæØdG  áeÉbE’G  ÚeCÉJ  ÖJÉµe  äÉ``eóN  ,¥OÉ```æØdG  äÉ```eóN

.äÓ«JƒŸG IÒ¨°üdG ¥OÉæØdG äÉeóN

IQÉéà∏d ôNÉØdG  RÉ‚E’G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/27 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉàJ

alamat80.indd   37 11/24/21   8:53 AM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149611 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

.∂©µdG Újõàd áJ’ƒcƒ°ûdÉH »∏M ,áJ’ƒcƒ°ûdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe ,áJ’ƒcƒ°T

QÉªãà°S’Gh äÉeóî∏d ÊGƒ∏M :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/27 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉàJ

149612 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸGh ºYÉ£ŸG

IQÉéà∏d ôéØdG ‹É«d á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/27 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉàJ

alamat80.indd   38 11/24/21   8:53 AM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149613 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.IõgÉL ¢ùHÓe ,á«FÉ°ùf π«°T ,á«FÉ°ùf äÉjÉÑY

IQÉéà∏d IóëàŸG óéædG áé¡H ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/27 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉàJ

149616 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

.Qƒ£Y ,ájô£Y äƒjR

IQÉéà∏d ÜÌj ¿ÉjQ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/27 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉàJ

alamat80.indd   39 11/24/21   8:53 AM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149617 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

IóFGôdG ∫ÉªYCÓd ìƒª£dG ôéa :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/27 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉàJ

149903 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.âcQÉeÈjÉ¡dGh ádÉ≤ÑdG äÓfi

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d IóëàŸG ¢†«`a :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/11/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat80.indd   40 11/24/21   8:53 AM
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اجلريدة الر�سمية العدد )1418(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145439

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع اخلدمات:

م�ستح�سرات تبخري عطور، عطور، بخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار النماء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/26 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149789

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات الطبية اخلدمات الطبية، حتديدا اخلدمات الطبية التي ت�ستخدم من�سات تقنية 

متكاملة جتمع بني تقنيات هند�سة الأنظمة الكيميائية واجلزيئية واجلينية والربوتينية 

واخللوية للتنظيم العالجي للخاليا واأنظمة اخلاليا، حتديدا التنظيم العالجي للخاليا 

املناعية، اخلدمات الطبية لعالج ال�سرطان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لييال اميونوفارما انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ,94080 كاليفورنيا  فران�سن�سكو،  �سان  �ساوث  واى،  ها�سكينز   201 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112

بلد   -  2021/5/4 الولوية:  تاريخ   -  689670/90 الولوية:  الأولويـــــــــة:)رقم  حـــــق 

الولوية: الوليات املتحدة الأمريكية(
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

121387 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.ºYÉ£ŸG

Ω.Ω.¢T …óæª∏d ¿GójQ ø°üM :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/14 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123408 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.ádÉ≤f ∞JGƒg ™«H

Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG ¥QRC’G Aƒ°†dG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,115 :Ü.Q 201 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/4 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-64.indd   1 11/25/21   1:18 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

131793 :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£©dGh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸGh π«°ûdGh äÉjÉÑ©dG ™«H

.QƒîÑdGh

Ω.Ω.¢T á«bGôdG áª°UÉ©dG ¢ùªg :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,áæWÉÑdG  ∫Éª°T  á¶aÉfi  ,  QÉë°U  áj’h  ,311  :Ü.Q  108  :Ü.¢U  :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/9/29 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132446 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.äÉcôëŸG äGP á∏«≤ãdG äGó©ŸG ΩGRƒdh QÉ«Z ™£b ™«H

Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d IQƒ£àŸG á«æWƒdG ™jQÉ°ûŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi ,IQƒHÉÿG áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-64.indd   2 11/25/21   1:18 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

135185 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.Iójó÷G QÉ«¨dG ™£b ™«H

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d IóëàŸG QÉ°ü◊G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,áæWÉÑdG  ∫Éª°T  á¶aÉfl  ,¢UÉæ°T  áj’h  ,324:Ü.Q  ,345:Ü.¢U  :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2020/2/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

137843 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

.á«dÉLôdG ábÓM ¿ƒdÉ°U

IQÉéà∏d õ«ªŸG »`aÉµ°S’G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,á«bô°ûdG ÜƒæL á¶aÉfi , Qƒ°U áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/7/20 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-64.indd   3 11/25/21   1:18 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

148171 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 ¬J’ƒcƒ°T äÉHhô°ûe ,Ö«∏◊ÉH hÉcÉc äÉHhô°ûe »°SÉ°SCG πµ°ûH äÉHhô°ûe Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG

.…É°ûdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe ,Iƒ¡≤dG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe ,Ö«∏◊ÉH

∫ÉªYCÓd á«gGõdG ¿GƒdC’G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/8/30 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149386 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

IQÉéà∏d ¥ô°ûdG êÉàjQ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/18 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-64.indd   4 11/25/21   1:18 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149393 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.¥OÉæØdG äÉeóN

áaÉ«°†dG äÉeóÿ AGôgõdG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/18 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149619 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

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

.(»°SÉ°SCG πµ°ûH äÉHhô°ûe

Iõ«ªŸG ¿ÉjôdG ÜGƒHCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/28 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-64.indd   5 11/25/21   1:18 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149626 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

.á©£≤e äÉæé©e ,äÉæé©e ,äÉjƒ∏M iƒ∏M ™£b ,äÉjƒ∏M ,ÜƒÑ◊G äGô°†ëà°ùe

ájóH ¿ÉLôe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/28 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149627 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

 êGôîà°SG ,»©«Ñ£dG RÉ¨dGh §ØædG QÉHBG ôØM ,RÉ¨dG hCG §ØædG QÉHB’ á≤«ª©dG ôØ◊G äÉ«∏ªY

 RÉ¨dGh  §ØædG  êGôîà°SÉH  á∏°üàŸG  äÉeóÿG  ,OGÒà°S’Gh  ôjó°üàdG  ÖJÉµe  ,ΩÉÿG  §ØædG

 IôLÉàŸG  ßaÉëŸG  ∫ÉªYCG  πª°ûJ  ’)  ájQÉéàdG  ∫ÉªYC’G  ä’Éch  ,í°ùŸG  äÉeóN  AÉæãàà°SÉH

.(á«dÉŸG ¥GQhC’ÉH

á«£ØædG äÉeóî∏d ácÈdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/28 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-64.indd   6 11/25/21   1:18 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149628 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

 ä’Éch äÉeóN) ôØ°ùdG óYÉ≤e õéM ,á«MÉ«°ùdG äÓMôdG Ö«JôJ ,ájôëH äÓMQ º«¶æJ

.(¿GÒ£dG ôcGòJ õéM) ôØ°ù∏d õé◊G ,π≤æ∏d õé◊G ,(ôØ°ùdG

áMÉ«°ùdGhôØ°ù∏d ¿GóªM ádÉch :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/28 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149630 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh ÜÉ°ûYC’Gh π°ù©dG ™«H

Iõ«ªàŸG »Hô©dG ô≤°üdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/28 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-64.indd   7 11/25/21   1:18 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149631 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 áàbDƒŸG ºYÉ£ŸG äÉeóN ,äÉjÒàaÉµdG äÉeóN ,»gÉ≤ŸG äÉeóN ,ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH øjƒªàdG

 ºYÉ£e äÉeóN ,á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£e äÉeóN ,ºYÉ£ŸG äÉeóN ,äÉæ«àfÉµdG á∏≤æàŸG hCG

 ¿hOhCG  áfhôµ©e  ºYÉ£e  äÉeóN  ,ƒcƒ°TGh  ºYÉ£e  äÉeóN  ,áØ«`ØÿG  äÉÑLƒdG  Ëó≤J

.ΩÉ©£dG ÚjõJ ,ÉHƒ°Sh

IóëàŸG »∏Y øHEG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/28 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149632 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.äGQÉ¶ædG ™«H

∫Gõ¨dG ËO :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/28 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-64.indd   8 11/25/21   1:18 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149634 :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«°ûdGh á«FÉ°ùædG äÉjÉÑ©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG ,QƒîÑdGh

IQÉéà∏d »ÁÈdG ±É«WCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/28 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149636 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

.RÉ¨dGh §ØædG êGôîà°SG äÉeóN

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d IóëàŸG ájÉ¨dG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/28 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-64.indd   9 11/25/21   1:18 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149637 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.á«FGò¨dG OGƒŸGh ¬cGƒØdGh äGhGô°†ÿG ™«H

IQÉéà∏d …È©dG ¿Éª«∏°S øH ¢ù«ªN øH óLÉe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/28 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149638 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.…ô°ûÑdG ∑Ó¡à°SÓd πëf ™ª°T ,πëf π°ùY

»©«Ñ£dG π°ù©∏d á«æWƒdG ácô°ûdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/28 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-64.indd   10 11/25/21   1:18 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149639 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.≥jƒ°ùJ (∞JÉg ≥«Ñ£J) äGôgƒéŸGh ÖgòdG ™«H

IQÉéà∏d …ó°TGôdG ôgGR øH óªfi øH ó«©°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/28 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149640 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

.(AÉ°ùæ∏d π«ªéàdG ´GƒfCGh ô©°ûdG ∞«`Ø°üJ) π«ªŒ äGô°†ëà°ùe

IóëàŸG ÊGôgõdG ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/28 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-64.indd   11 11/25/21   1:18 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149641 :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

∫ÉªYCÓd AGô°†ÿG ôHEÉæe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/28 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149643 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 äGhOCGh  ¢ùHÓeh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸGh  π«°ûdGh  á«FÉ°ùædG  äÉjÉÑY) øjôNBÓd äÉ©«ÑŸG  èjhôJ

 èjhôJh  QƒîÑdGh  áæjõdG  ¿ƒHÉ°Uh  π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùeh  Qƒ£©dGh  ∫ÉØWC’G  ΩRGƒdh

 ÖJÉµeh π«ªéàdG äÉeõà°ùe Qƒ£©dGh π«ªéàdG äÓfi äGhOCGh äGó©Ÿ ™FÉ°†ÑdG ≥jƒ°ùJh

.(OGÒà°S’Gh ôjó°üàdG

IQÉéà∏d »æ°ù◊G ∑QÉÑe áªWÉa :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/28 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-64.indd   12 11/25/21   1:18 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149644 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 6 áÄØdG »`a

.á«fó©e íFÉØ°Uh ìGƒdCG

IQÉéà∏d Oƒ°SC’G ∞≤°ùdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/28 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149645 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

 ,òaGƒædG  ∞«¶æJ  ,øNGóŸG  ∞«¶æJ  ,πLGôŸG  ìÓ°UEGh  ∞«¶æJ  ,πNGódG  øe ÊÉÑŸG  ∞«¶æJ

 ∞«¶æJ  ,ÊÉÑª∏d  á«LQÉÿG  ìƒ£°ùdG  ∞«¶æJ  ,±É÷G  ∞«¶æàdG  ,™∏°†ŸG  •ÓÑdG  ∞«¶æJ

 »`a IQÉ°†dG äÉfGƒ«◊Gh äGô°û◊G IOÉHEG ,∞«¶æàdG äÉeóN ‹õæŸG ÒHóàdG äÉeóN ,´QGƒ°ûdG

.äÉHÉ¨dGh áæà°ùÑdGh á«FÉŸG AÉ«MC’G á«HôJh áYGQõdG ∫É› ÒZ

á«còdG äÉeóÿ §≤°ùe Éª°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/28 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-64.indd   13 11/25/21   1:18 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149646 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.ºYÉ£ŸGh »gÉ≤ŸG äÉeóN

á«còdG äÉeóÿ §≤°ùe Éª°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/28 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149647 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 äGhGô°†ÿG  ™«Hh  á«YGQõdG  äGhOC’Gh  äÉéàæŸG  ™«Hh  âfÎfE’G  ≥jôW  øY  ™«ÑdG)  ≥jƒ°ùJ

.(¬cGƒØdGh

IôµàÑŸG á«YGQõdG á«æ≤àdG ∫ƒ∏◊G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/28 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-64.indd   14 11/25/21   1:18 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149650 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 äÉeóN ,á«fóÑdG  ábÉ«∏dG  ∫ƒ°üa AGôLEG  ,á«fóÑdG  á«HÎdG  ,º«∏©àdGh  á«HÎ∏d  äÉ«ÁOÉcC’G

.ÖjQóàdG ¢VGôZC’ á«fóÑdG ábÉ«∏dG º««≤J

ájQÉéàdG ∫ÉªYCÓd á«ÑgòdG Qƒ°U πMGƒ°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/30 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149651 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.≈¡≤e

¢ü÷G ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/30 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-64.indd   15 11/25/21   1:18 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149653 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.≥jƒ°ùJ

QÉªãà°SÓd á«ŸÉ©dG QÉæe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/30 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149654 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.É¡JÉ≤à°ûeh QƒªàdG ™«H

IQÉéà∏d øgÉY π¡°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/30 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-64.indd   16 11/25/21   1:18 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149655 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

.(É¡àfÉ«°Uh É¡Ø«¶æJh äGQÉ≤©dG IQGOEG) äGQÉ≤©dG IQGOEG

áeÉ°ùàHG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/30 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149656 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.á«ÑàµŸG ∫ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEG

IQÉéà∏d Iõ«ªŸG πeÉ°ûdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/31 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-64.indd   17 11/25/21   1:18 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149659 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

.(∫ÉØWCG ¢VÉjQ) áfÉ°†◊G ¢SQGóe

(á¨∏dG á«FÉæK) á°UÉÿG ¿ƒàjõdG ø°üZ á°VhQ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/31 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149660 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.äÉjÒàaÉµdG äÉeóN ,»gÉ≤ŸG äÉeóN

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/31 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-64.indd   18 11/25/21   1:18 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149661 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.á°ûªbC’Gh ¢ùHÓŸG »ch π«°ùZ

IQÉéà∏d ºª¡dG OGhQ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/31 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149663 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

.»∏NGódG QƒµjódG º«ª°üJ

IQÉéà∏d »FÉæ¡dG ∑QÉÑe ¿Ghôe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/31 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-64.indd   19 11/25/21   1:18 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149664 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

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

.ºYÉ£ŸG

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/31 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149665 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

.Qƒ£Y

áãjó◊G ™jQÉ°ûª∏d ¢Sƒ≤dG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/31 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-64.indd   20 11/25/21   1:18 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149666 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

IQÉéà∏d »©°û©°ûdG ¿É£∏°S á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/31 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149667 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.∞JÉ¡dG í«JÉØe áMƒd äÉeóN ,∞JÉ¡dG ÚfQ äÉª¨f π«ªëàd âfÎfE’G ≈∏Y áFõéàdG äÉeóN

IQÉéà∏d ø°ùM óªfi ôgÉf ¬°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/31 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-64.indd   21 11/25/21   1:18 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149668 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

 IÎ°ùHh  õ«¡Œh  ™«ªŒ  õcôe)  Ö«∏◊G  äÉéàæe  ,(πHC’G  Ö«∏Mh  QÉ≤HC’G  Ö«∏M)  Ö«∏M

.õcôe Ö«∏M ,¥ƒØfl Ö«∏M ,(Ö«∏◊G

¿ÉÑdCÓd êhôŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/31 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149669 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

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

IQÉéà∏d IóëàŸG …ÒãµdGh ∑ƒÑJ ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/31 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-64.indd   22 11/25/21   1:18 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149670 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.ájô°üH äGQÉ¶f ™«H

∫ÉªYCÓd á«dhódG áªMQ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/31 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149671 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.(Ëôc ¢ùjB’Gh IQòdG ™«H) ≥jƒ°ùJ

IôéŸG AÉ°†a :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/31 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-64.indd   23 11/25/21   1:18 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149672 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

õ«ªàŸG »Hô©dG Oƒ÷G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/31 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149673 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

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

.ºYÉ£ŸG

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/31 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-64.indd   24 11/25/21   1:18 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149674 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.(ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ≤e) AÉæÑdG

á«ªæàdGh ôjƒ£à∏d á«dhódG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/31 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149675 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.çÉKCG ™«H

IQÉéà∏d ´GóHE’G RƒeQ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/31 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-64.indd   25 11/25/21   1:18 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149677 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.á«≤jƒ°ùJ hCG ájQÉŒ ¢VGôZC’ ∂∏¡à°ùŸG §«ªæJ ,≥jƒ°ùJ

QÉªãà°S’Gh á«ªæà∏d §≤°ùe ábGô°TEG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/31 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149678 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ,ádƒªfi  ∞JGƒg ,ƒjó«`a ∞JGƒg ,∞JGƒg ∑Ó°SCG  ,∞JGƒg äÉfƒahôµ«e ,∞JGƒg äÉYÉª°S

 áØ∏ZCG  ,ájƒ∏N  ∞JGƒg  ,á«cP  ∞JGƒg  ,ádÉ≤ædG  ∞JGƒ¡∏d  äÉª¨f  π«ª–  ,á«µ∏°S’  ∞JGƒg

 ,á«còdG  ∞JGƒ¡∏d  á°ü°üfl  á«bGh  á«°ûZCG  ,á«còdG  ∞JGƒ¡∏d  äÉ¶aÉM  ,á«còdG  ∞JGƒ¡∏d

 ,¢SCGôdG äÉYÉª°S ,ƒjó«`a äGÒeÉc ,Üƒ°SÉ◊ÉH á≤ë∏e Iõ¡LCG ,Üƒ°SÉM Iõ¡LCG ,∞JÉg Iõ¡LCG

.(ôJƒ«ÑªµdG äÉ≤ë∏e) ∂jÉŸG ,á«cP äÉYÉ°S ,á«Mƒd Ö«°SGƒM ,ádƒªfi Ö«°SGƒM

IóëàŸG á©HQC’G º°SGƒŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/31 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-64.indd   26 11/25/21   1:18 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149682 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

.äGQÉ¡ÑdGh ,πHGƒàdG

IQÉéà∏d AÉë«`ØdG áª‚ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/31 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149688 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

á«ŸÉ©dG ÜÉ£ÿG ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/31 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-64.indd   27 11/25/21   1:18 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149691 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

IQÉéà∏d á«é«∏ÿG á≤∏◊G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/31 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149692 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

.RQCG

á«°ù«FôdG á«dhódG IQÉéàdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/31 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-64.indd   28 11/25/21   1:18 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149695 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

Oƒ÷G ¢†«`a ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/31 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149696 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

.(»∏NGódG º«ª°üJh QƒµjO ∫ÉªYCG) »∏NGódG º«ª°üàdG

IQÉéà∏d ¢ù∏WC’G ∫ƒ¡°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/31 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-64.indd   29 11/25/21   1:18 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149697 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.á«còdG ∞JGƒ¡dG ™«H

IQÉéà∏d á«`Ø©dG OGR :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/31 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149699 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

 ájÉæ©dG äÉeóN ,øjó«dG ôaÉXCÉH ájÉæ©dG ,π«ªéàdG äÉfƒdÉ°U äÉeóN ,ô©°ûdG íjô°ùJ äÉeóN

.™ª°ûdÉH ô©°ûdG ádGREG ,∫Éª÷ÉH

áãjó◊G ¿õŸG πjÉªg :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/31 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-64.indd   30 11/25/21   1:18 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149700 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

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

IQÉéà∏d »eÉjôdG ihQCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/31 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149701 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

.áæë£e

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d IQƒª©ŸG ÚY :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/31 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-64.indd   31 11/25/21   1:18 PM
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149703 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 10 áÄØdG »`a

 ,øbÉfi ,á«ÑW äÉjÉ¨d ™HÉ°UCG äÉ«bGh ,¿Éæ°SC’G AÉÑWC’ ÉjGôe

 ,á«ÑW  äÉjÉ¨d  á«FÉe  ¢SÉ«cCG  ,á«ÑW  äÉjÉ¨d  ∞jô°üJ  Ö«HÉfCG

 §«£îàd  á«FÉHô¡c  Iõ¡LCG  ,á«ÑW  äÉjÉ¨d  á«YÉ©°TCG  äÉ°TÉ°T

 Iõ¡LCG ,á«ÑW äÉjÉ¨d äÉî°†e ,á«ÑW äÉjÉ¨d äÉ°ù› ,Ö∏≤dG

 ,¿Éæ°SCG ÖW hCG á«ÑW äÉjÉ¨d ÚYGQP äGP »°SGôc ,ΩódG ¢üëa

 äGRÉØb ,á«FÉHô¡c á«LÓY äGhOCG  ,á«MGôL §bÓe ,á«ÑW äÉjÉ¨d  äGQÉ£b äGP  äÉLÉLR

 äÉjÉ¨d á«FÉe Iô°SCG ,ΩódG äÉjôc ¢SÉ«b äGhOCG ,á«ÑW äÉjÉ¨d è∏K ¢SÉ«cCG ,Ió©ŸG QÉ¶æe ,∂«dóJ

 áeƒæe äGófl ,á«ÑW äÉjÉ¨d øbÉfi ,¥É°ûæà°SEÓd Iõ¡LCG ,ø£H äGOÉªc ,ø≤M ôHEG ,á«ÑW

 äÉjÉ¨d á«Lô°ûdG ø≤ë∏d Iõ¡LCG ,¢TôdGh ïØædG äGhOCG ,á«dƒH äGhOCGh Iõ¡LCG ,¥QC’G ádÉM »`a

 äÉWÉØ°T  ,á«ÑW  äÉjÉ¨d  Qõ«d  Iõ¡LCG  ,á«ÑW  äÉjÉ¨d  á«é°ùØæH  ¥ƒa  á©°TCG  í«HÉ°üe  ,á«ÑW

 ,ôjóîJ á©æbCG  ,á«YÉæ£°UG  ∑ƒµa ,∫ƒÑà∏d  á«YhCG  ,á«ÑW äÉjÉ¨d  á«FÉHô¡c í«HÉ°üe ,…óK

 ,á«Ñ£dG äGhOCÓd Ió©e ÖFÉ≤M ,AGhódG AÉ£Y’ á«YhCG ,á«ÑW äGhOCGh Iõ¡LCG ,∂«dóJ Iõ¡LCG

 ,ó«dƒJ Iõ¡LCG ,á«ÑW äÉjÉ¨d É°ü«°üN ´ƒæ°üe çÉKCG ,ÚMGôé∏d ÉjGôe ,á«YÉæ£°UG ±GôWCG

 ΩódG  §¨°V ¢SÉ«b  Iõ¡LCG  ,äGRÉµ©∏d  ±GôWCG  ,™ª°S  äÉ«bGh  ,Ú©dG  ÒXÉæe ,ájô°S  áeõMCG

 ,»YÉæ£°UG  ¢ùØæà∏d  äÉeÉªc ,¢TÉ©fEG  Iõ¡LCG  ,á«ÑW äÉjÉ¨d  ájõJQGƒc  í«HÉ°üe ,ÊÉjô°ûdG

 ,ºMô∏d øbÉfi ,á«YÉæ£°UG AGóKCG ,á«MGôL äÉjÉ¨d Ò°TÉæe ,»YÉæ£°U’G ¢ùØæà∏d Iõ¡LCG

 Iõ¡LCG  ,áë£°ùŸG  ΩGóbCÓd äÉeÉYO ,∫ÉØWCÓd äÉjÉ¡d ,AÉÑWCÓd äÉYÉª°S ,á«∏Ñ¡e øbÉfi
 äÉ°ù›  ,äÉ«∏ª©∏d  ó°VÉæe  ,á«MGô÷G  áWÉ«î∏d  OGƒe  ,á≤∏©e  äGOÉª°V  ,º°üdG  êÓ©d

 Iõ¡LCG ,Iô°SC’G äGRGõg ,ájô£«H äGó©eh Iõ¡LCG ,áeÉéM ¢ShDƒc ,á«∏«∏MG øbÉfi ,á«∏«∏MG

 äÉ°Tôa ,á«ÑW äÉjÉ¨d á«FGƒg óFÉ°Sh ,á«ÑW äÉjÉ¨d á«FGƒg äGófl  ,…RGõàg’G ∂«dóà∏d
 ÜQGƒL  ,á«MGôL  äÉjÉ¨d  á«WÉ£e  ÜQGƒL  ,á«ÑW  äÉjÉ¨d  ø≤M  ,á«ÑW  äÉjÉ¨d  á«FGƒg

 Iô°SCG ,áª≤©e á«MGôL äGAÓe ,ájÒÑŒ ∫É©f ,áYÉ°VôdG äÉLÉLR äÉª∏M ,õ«cÉµY ,‹Ghó∏d
 á«FÉHô¡c  Qƒ«°S  ,»Ñ£dG  ΩGóîà°SÓd  á«FÉHô¡c  ÜÉ£bCG  ,á«ÑW  äÉjÉ¨d  áYƒæ°üŸG  á°UÉîHh

 ∞«¶æàd  »°TGôa  ,∫ÉØWCÓd  äÉæ°VÉM  ,á«ÑW  äÉjÉ¨d  á«fóH  øjQÉ“  Iõ¡LCG  ,á«ÑW  äÉjÉ¨d

 ,á«Ñ£dG π«dÉëàdG »`a ∫Éª©à°SÓd Iõ¡LCG ,¿Éæ°SC’G Ö£d á«FÉHô¡c Iõ¡LCG ,º°ù÷G ∞jhÉŒ

 »MGô÷G  Rô¨∏d  äÉ°SóY  ,Öcô∏d  ájÒÑŒ  äGOÉª°V  ,πjóH  ô©°T  ,á«ÑW  äÉjÉ¨d  äGó°ûe

 ,≈°VôŸG OÉ°ùLCG ≈∏Y §¨°†dG øe áÄ°TÉædG Ω’B’G »`aÓàd äGOÉªc ,Ú©dG á∏≤e πNGO πFGóH

 ¢ùHÓe ,»Ñ£dG  õNƒdG  ôHEG  ,á«ÑW Iõ¡LCG  ¢ùØæàdG  ¢SÉ«b  Iõ¡LCG  ,»©«Ñ£dG  êÓ©dG  Iõ¡LCG
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 ,…ôHE’G  õNƒ∏d  á«FÉHô¡c  äGhOCG  ,á«ÑW  äÉjÉ¨d  ¢ü«î°ûJ  Iõ¡LCG  ,äÉ«∏ª©dG  ±ô¨H  á°UÉN

 ,»Ñ£dG ºbÉ£∏d á©æbCG ,¢Vƒ¡ædG ≈∏Y øjQOÉ≤dG ÒZh Iõé©dG äÉ©aGQ ,Ö∏≤dG ¢†Ñf äÉª¶æe

 á«MGôL ™bQ  ,á«MGôL áª≤©e á«£ZCG  ,ΩÉ¶©dG  ôFÉÑL ájÒÑŒ äÉjÉ¨d  á«°ùÑL äGOÉª°V

 AÉ°†≤d AÉYƒH Ohõe »°Sôc ,á«dhC’G äÉaÉ©°SE’G ¢VGôZC’ ájQGôM äGOÉªc ,á«YÉæ£°UG OGƒe

 äGhOCG  ,á«ÑW  á«∏«dO  ∑Ó°SCG  ,Iõ∏jO  Iõ¡LCG  ä’Éjóe  ,á«Ñ∏≤dG  áØLôdG  äÓjõe  ,áLÉ◊G

 ,á«Ñ£dG  äÉjÉØæ∏d  É°ü«°üN  áYƒæ°üe  äÉjhÉM  ,á«ÑW  äÉjÉ¨d  ó°T  Iõ¡LCG  ,¿Éæ°SC’G  Ëƒ≤J

 (áÄ«¡dG) π«gCÉàdG IOÉYEG  Iõ¡LCG  ,á«Ñ£dG ΩRGƒ∏dG Iõ¡LCG  ,í°†f ¢SÉ«cCG  ,ºYO äGó°ûe á£HQCG

 áLQO  äGô°TDƒe  ,¿PC’G  ájÉªM  Iõ¡LCG  ¿PC’G  äGOGó°S  ,¢†Ñf  ¢ù«jÉ≤e  ,á«Ñ£dG  ¢VGôZCÓd

 »©£≤e ôjƒ°üJ  Iõ¡LCG  ,ÚbÉ©ŸG  ¢UÉî°TCÓd  »°ûŸG  äGQÉWEG  ,»Ñ£dG  ΩGóîà°SÓd IQGô◊G

 äÉjÉ¨d  πLQC’G  á«YÉHQ  äGRÉµY ,πª≤dG  •É°ûeCG  ,ÜÉÑ°ûdG  ÖM êÓ©d Iõ¡LCG  ,á«ÑW äÉjÉ¨d

 ,á£ZÉ°V  ¢ùHÓe  ,¢†ÑædG  áÑbGôe  Iõ¡LCG  ,á«ÑW  äÉjÉ¨d  »∏NGO  Ò¶æJ  äGÒeÉc  ,á«ÑW

 Iõ¡LCG ,¿Éæ°SC’G Ëƒ≤àd á«WÉ£e á£HQCG ,»YÉæ£°U’G ¢ùØæà∏d ¢ùØæJ á©æbCG ,á«°†«M ¢ShDƒc

 ¢†ª◊Gh  …hƒædG  ¢†ª◊G  ¢üëØd  Iõ¡LCG  ,á«ÑW  äÉjÉ¨d  ÉjÒàµÑdG  øY  ∞°ûµ∏d  π«∏–
 øjƒµJ áÑbGôe RÉ¡L ,º°ù÷G »`a ¿ƒgódG áÑbGôe RÉ¡L ,»Ñ£dG ΩGóîà°SÓd …hƒædG »ÑjôdG

 äÉ≤∏M ,Ωõ«JÉehô∏d IOÉ°†e QhÉ°SCG  ,ájÒÑŒ äÉjÉ¨d ΩGóbC’G  ™HÉ°UCG  ÚH π°UGƒa ,º°ù÷G

 ΩÉ©WE’ äÉYÉ°VQ  ,áMGô÷G ¢VGôZC’ ‹BG  πLQ ,á«ÑW äÉjÉ¨d  QhÉ°SCG  ,Ωõ«JÉehô∏d  IOÉ°†e

 ,ácô◊G ≈∏Y IóYÉ°ùª∏d äÓé©H IOhõe RÉµY ,¿É«ã¨∏d IOÉ°†e º°ü©e äÉHÉ°üY ,∫ÉØWC’G

 ,á«ÑW  ¢VGôZC’  ,»°ù«WÉæ¨ŸG  ÚfôdÉH  ôjƒ°üJ  Iõ¡LCG  ,ÚLhQó¡dG  ¥É°ûæà°SE’  Iõ¡LCG

 ¢VGôZCÓd  ójÈJ  äGOÉªc  ,á«Ñ£dG  ¢VGôZCÓd  ójÈJ  äÉ©bQ  ,á«ÑW  äÉjÉ¨d  á«FGƒg  Iô°SCG

 á«∏µ«¡dG  ä’óÑdG  ,á«ÑW ¢VGôZC’  »°ûª∏d  »°üY ,ó«dÉH  ádƒªfi  ∫ƒÑà∏d  á«YhCG  ,á«Ñ£dG

 ,(äÉjÉ¡∏dG) äÉ°UÉ°üª∏d ∂HÉ°ûe ,…ôHE’G §¨°†dG äGOÉª°V ,á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd á«JƒHhôdG

 ,¬Lƒ∏d  »LÓY ´Éæb ,¢ù«WÉæ¨e äÉ≤∏M ,≈°VôŸG  ¢üëa ájOQG  ,∫hÎ°ù«dƒµdG  ¢SÉ«b ádBG

 á«LÓY í«HÉ°üe ,ΩódG ôµ°S ¢SÉ«b RÉ¡L ,ÜƒÑM äGQÉ°ùc ,™°VôdG ∫ÉØWCÓd áã∏dG ∂dóe

 ,êÓ©dG  áWô°TCG  ,»Ñ£dG  ¢üëØdG  ∫hGóL  ,¥É°ûæà°SE’G  Iõ¡LC’  ±ôZ  ,á«Ñ£dG  ¢VGôZCÓd

 ¢VÉØîfEG  êÓ©∏d á«Ñ£dG  ójÈàdG  Iõ¡LCG  ,¢ùª°ûdG  áHô°V êÓ©∏d á«Ñ£dG  ójÈàdG  Iõ¡LCG

 (LED) á«Fƒ°V á©æbCG  ,á«Ñ£dG  ¢VGôZCÓd  á«ë°U á©æbCG  ,Ö◊G  äÉ©WÉb  ,IQGô◊G  áLQO

 ,IO’ƒ∏d  äÉ°Tôa  ,ø£H  äGó°ûe  ,ø£Ñ∏d  áeõMCG  ,ø£H  áeõMCG  ,á«LÓ©dG  ¢VGôZCÓd

 ,á«ÑW äÉjÉ¨d ôHEG ,á«MGôL ∂HÉ°ûe ,¿PÓd á«bƒH äÉYÉª°S ,º°ü∏d ™ª°ùdG ≈∏Y äGóYÉ°ùe

 äGRGõg ,øNÉ°ùdG AGƒ¡dÉH êÓ©dG Iõ¡LCG ,πª◊G ™æŸ á«∏Ñ¡e äGhOCG ,á«MGô÷G áWÉ«î∏dôHEG

 º≤WCG ,Úæ°ùJ äÉ°VÉ°†Y ,á«ÑW äÉjÉ¨d ΩƒjOGQ Ö«HÉfCG ,ôWÉ°ùb ,á«ÑW äÉjÉ¨d øNÉ°S AGƒg
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 Iõ¡LCG  ,á«ÑW äÉjÉ¨d  á«FÉHô¡c áeõMCG  ,á«ëjô°ûJ  π°UÉØª∏d  äGOÉª°V ,á«YÉæ£°UG  ¿Éæ°SCG

 Iõ¡LCG ,á«ÑW äÉjÉ¨d ,äÉ©°üb äÉæØL ,Iô°SCÓd äÉjô°üb ,á«ÑW ¢VGôZC’ á«æ«°ùdG á©°TC’G

 ,á«ÑW äÉjÉ¨d ájòMCG ,•QÉ°ûe ,á«MGôL ¢VGôZC’ ÚcÉµ°S ,∫ÉØWCG äÉYÉ°VQ ,á«°TÉŸG ó«dƒJ

 äGQÉ«°ùd  ä’É≤f  ,äÓéY  äGP  ä’É≤f  ,QÉJhCG  ,á«Ñ£dG  äÉjÉ¨d  ≥°UÉÑe  ,á«MGôL  äÉ©°Sƒe

 ôHEG ,ó««≤J ¿É°üªb ,ájòMCÓd á«°Sƒb äÉeÉYO ,≥àØ∏d á£HQCG ,ájÒÑŒ π°UÉØe ,±É©°SE’G

 äÉjÉ¨d Qƒ«°S ,º°ù÷G ∞jhÉŒ π°ù¨d äGhOCG ,á«ÑW äÉjÉ¨d äGRÉØb ,πFGƒ°ùdÉH º°ù÷G ø≤M

 ,≈°üÿG §bÓe ,¿Éæ°SC’G Ö£d Ωóîà°ùJ óYÉ≤e ,ájÒÑŒ Qƒ«°S ,IO’ƒ∏d áeõMCG ,á«ÑW

 èæØ°SEG  ,á«YÉæ£°UG  ¿Éæ°SCG  ,…ÒÑŒ Ωób ¢SÉÑd  ,á«ÑW äÉjÉ¨d  á«FÉHô¡c áæî°ùe äGófl
 Iõ¡LCG ,á«MGôL •ƒ«N ,AÉÑWC’Gh ÚMGô÷G äGhOCG Ö∏Y ,á«MGôL äGó©eh Iõ¡LCG ,»MGôL

 äGQÉ£b  ,á«MGôL  äGOÉª°V  ,áMGô÷G  »`a  Ωóîà°ùJ  ájQGôM  á«FÉHô¡c  äGOÉªc  ,ôjóîJ

 ,á«ÑW äÉjÉ¨d äGófl ,»∏«ªéàdG ∂«dóà∏d Iõ¡LCG ,Ωó≤dG ÒeÉ°ùŸ ÚcÉµ°S ,á«ÑW äÉjÉ¨d

 ,¿É°ù∏d  äÉ£°TÉc  ,AGhódG  ∫hÉæàd  ≥YÓe  ,á«ÑW  äÉjÉ¨d  äÉæ°VÉM  ,á«MGôL  ™£b  äGhOCG

 ,á«YÉæ£°U’G ¿Éæ°SC’G â«Ñãàd ¢ù«HÉHO ,¿Éæ°SC’G ÖW Iõ¡LCG ,¿Éæ°SCÓd ÖbÉãe ,¿PCÓd ¿Gó«Y

.ΩódG ó°üØd •QÉ°ûe

äÉeóÿGh IQÉéà∏d á«æ°ù◊G ájôîa :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/31 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150101 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

.π«ªéàdG äÉfƒdÉ°U äÉeóN

»bGôdG πÑ≤à°ùŸG ôµa :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/11/15 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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143929 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 4 áÄØdG »`a

.OƒbƒdG RÉZ ,§ØædG RÉZ ,äGódƒŸG RÉZ ,øjõæH ,∫hÎH ,á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG

∂fEG ÜÉa ¿G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,¢SÉ°ùµJ :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/3/2 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

ºgDhÉcô°Th …ó°TGôdG »∏Yh …OÉ¡dG ájô°S :π```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,á«dÉª°ûdG IÈ¨dG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

143930 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 4 áÄØdG »`a

.OƒbƒdG RÉZ ,§ØædG RÉZ ,äGódƒŸG RÉZ ,øjõæH ,∫hÎH ,á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG

∂fEG ÜÉa ¿G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,¢SÉ°ùµJ :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/3/2 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

ºgDhÉcô°Th …ó°TGôdG »∏Yh …OÉ¡dG ájô°S :π```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,á«dÉª°ûdG IÈ¨dG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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149347 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 á«cÓ¡à°S’G äÉéàæŸGh äÉÑWôŸGh ájòZC’ÉH ≥∏©àj Éª«`a ∂dP πc ,ÖjQóàdGh IQƒ°ûŸGh ∞«≤ãàdG

 ,á«gÉaôdGh äÉHhô°ûŸGh ájòZC’ÉH ≥∏©àj Éª«`a ∂dP πc ,ÖjQóàdGh IQƒ°ûŸGh º«∏©àdG ,á«dõæŸG

 ô°ûf .á«`aÉ≤ãdGh á«°VÉjôdG á£°ûfC’G ,¢TÉ≤ædG äÉYƒª›h πª©dG ¢TQhh äGhóædG IQGOEGh º«¶æJ

 ÜOC’Gh »FôŸG øØdG ∫ÉªYCG ¢VôY ,á«ª«∏©àdG hCG á«`aÉ≤ãdG ¢VGôZCÓd ¢VQÉ©ŸG º«¶æJ ,¢Uƒ°üædG

 ,á«¡«`aÎdG  äÉeƒ∏©ŸG  äÉeóN  ,á«¡«`aôJ  äÉeóN  ,á«ª«∏©J  hCG  á«`aÉ≤K  ¢VGôZC’  Qƒ¡ªé∏d
.âfÎfE’G ≈∏Y á«fhÎµdE’G äGQƒ°ûæŸG

»`a »H õéæjódƒg »H …G ÜhôL GÒJÉµjG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájóædƒg :á`````````````````````````«°ùæ÷G

Góædƒg ,∫G ¬jG 3013 ΩGOÒJhQ ,455 Éæjh :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/17 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S :π```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,112:Ü.Q 2027 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 ó∏H  -  2021/4/15  :ájƒdh’G  ïjQÉJ  -  1440653  :ájƒdh’G  ºbQ)  :á`````````jƒdhC’G  ≥`````M
(Góædƒg :ájƒdh’G

149348 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 íFÉ°üædGh  äÉeƒ∏©ŸG  äÉeóN  ,ºYÉ£e  ,ΩÉ©£dG  Ëó≤J  ,ÜGô°ûdGh  ΩÉ©£dG  Ëó≤J  äÉeóN

.ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ò`aƒàd õé◊Gh

»`a »H õéæjódƒg »H …G ÜhôL GÒJÉµjG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájóædƒg :á`````````````````````````«°ùæ÷G

Góædƒg ,∫G ¬jG 3013 ΩGOÒJhQ ,455 Éæjh :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/17 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S :π```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,112:Ü.Q 2027 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 ó∏H  -  2021/4/15  :ájƒdh’G  ïjQÉJ  -  1440653  :ájƒdh’G  ºbQ):á`````````jƒdhC’G  ≥`````M
(Góædƒg :ájƒdh’G
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149513 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a

 Ò¨°üdG QÉé«°ùdGh ôFÉé°ùdGh QÉé«°ùdG ∂dP »`a ÉÃ ≠ÑàdG äÉéàæe ,™æ°üŸG hCG ΩÉÿG ≠ÑàdG

 ∂«àjôµdGh •ƒ©°ùdG ≠ÑJh ≠°†ŸG ≠ÑJh ¿ƒ«∏¨dG ≠ÑJh á°UÉÿG ∑ôFÉé°S ∞∏H ¢UÉÿG ≠ÑàdGh

 ,É¡æ«î°ùJ ¢Vô¨d ≠ÑàdG äÉéàæe ,á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdG (á«ÑW ¢VGôZ’ ¢ù«d) ≠ÑàdG πFGóHh

 ñÉîH ¥ÓWEG  πLCG  øe ≠ÑàdG  hCG  ôFÉé°ùdG  Úî°ùJ  ¢Vô¨d É¡FGõLCGh  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’G

 ôFÉé°ùdG »`a ΩGóîà°SEÓd πFÉ°ùdG ÚJƒµ«ædG π«dÉfi, ¥É°ûæà°SÓd ÚJƒµ«ædG ≈∏Y …ƒàëj

 ôFÉé°ùdG ôJÓah ôFÉé°ùdG Ö«HÉfCGh ¥Qh ∂dP »`a ÉÃ ÚæNóŸÉH á°UÉÿG ™∏°ùdG ,á«fhÎµdE’G

 »àdG  ôFÉé°ùdG  ∞∏H  á°UÉÿG äGhGOC’G  ,  ÚjÓ¨dG  ,¢†aÉæŸGh  ôFÉé°ùdG  Ö∏Yh ≠ÑàdG  Ö∏Yh

.ÜÉ≤ãdG OGƒYCG ,äÉY’ƒdG , Ö«÷ÉH ™°VƒJ

∫CG QBG ¬jEG ¢SCG RófGôH ¢ùjQƒe Ö«∏«`a :º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S :á`````````````````````````«°ùæ÷G

Gô°ùjƒ°S ,¢ûJCG »°S 2000 ,πJÉ°T ƒ«f ,3 OhÉæjÔ«L iGƒc :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S :π```````````«cƒdG º````````°SG
112:Ü.Q 2027 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

149750 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

.ÊGÈ°ùdG øeC’G

äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤àd §°ShC’G ¥ô°ûdG ∫ƒ∏M ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,3677  -  13413  ¢VÉ```````jôdG  »`````dhódG  ó```````dÉN  ∂``````∏ŸG  QÉ``````£e  9054  :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG

2021/11/2 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S :π```````````«cƒdG º````````°SG

112:Ü.Q 2027 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 :ájƒdh’G ó∏H - 2021/5/3 :ájƒdh’G ïjQÉJ - 131991 :ájƒdh’G ºbQ):á`````````jƒdhC’G ≥`````M

(øjôëÑdG
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149756 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

 Ò°üYh  ¬cGƒØdG  äÉHhô°ûe  ,á«dƒëµdG  ÒZ  iôNC’G  äÉHhô°ûŸGh  ájRÉ¨dGh  á«fó©ŸG  √É«ŸG

.äÉHhô°ûŸG ™æ°üd πª©à°ùJ »àdG iôNC’G äGô°†ëà°ùŸGh õcôŸG ÜGô°ûdG ,¬cGƒØdG

ÊÉÑeƒc ó«à«ª«∏fG õæ°Tƒdƒ°S âjÎ°ùfƒc ƒ«dƒØJQƒH :º``````````````````````````````````°SÉH
ájóf’ôjG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,∑Qƒc .ƒc ,ófÓjCG πà«d ,∑QÉH ¢ùfõ«H â«éà°ùjEG  ,OhQ â«éà°ùjEG  5 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
óf’ôjG

2021/11/2 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S :π```````````«cƒdG º````````°SG

112:Ü.Q 2027 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

149778 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

.¿Éæ°SCG π°üe ,¿Éæ°SCG πL ,»ÑW ÒZ ºa ∫ƒ°ùZ ,»ÑW ÒZ ¿Éæ°SCG ¿ƒé©e

¢ûJG ≈H ΩG ≈L ≠æjódƒg ∫Éfƒ°TÉfÎfG ÉHÉL :º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S :á`````````````````````````«°ùæ÷G

Gô°ùjƒ°S ,4106 ,πjhÒK ,èjƒJÉª°ùàHGôL :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/11/3 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S :π```````````«cƒdG º````````°SG
112:Ü.Q 2027 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149781 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

 ¢VGôeC’Gh á«JGòdG áYÉæŸG ¢VGôeCGh ¿ÉWô°ùdG êÓ©d ÒbÉ≤©dGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG

 …ƒ∏ÿG êÓ©∏d á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG ,ájôjô°ùdG hCG á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd ÉjÓÿG ,ájó©ŸG

 ¢VGôZCÓd  »æ«÷G  êÓ©∏d  á«f’ó«°üdG  äGô°†ëà°ùŸG  ,ájôjô°ùdG  hCG  á«Ñ£dG  ¢VGôZCÓd

 ¢VGôZCÓd á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùeh ÉjÓN øe ¿ƒµàJ  äÉYƒª› ,ájôjô°ùdG  hCG  á«Ñ£dG

.ájôjô°ùdG hCG á«Ñ£dG

∂fG ÉeQÉaƒfƒ«eG ∫É««d :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,ƒµ°ùæ°ùfGôa  ¿É°S  çhÉ°S  ,iGh  õæ«µ°SÉg  201  :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,94080 É«fQƒØ«dÉc

2021/11/3 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S :π```````````«cƒdG º````````°SG

112:Ü.Q 2027 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ó∏H  -  2021/5/4  :ájƒdh’G  ïjQÉJ  -  689670/90  :ájƒdh’G  ºbQ):á`````````jƒdhC’G  ≥`````M

(IóëàŸG á«µjôeC’G äÉj’ƒdG :ájƒdh’G

149784 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

.™«æ°üàdG äÉeóN

∂fG ÉeQÉaƒfƒ«eG ∫É««d :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,94080  É«fQƒØ«dÉc  ,ƒµ°ùæ°ùfGôa  ¿É°S  çhÉ°S  ,iGh  õæ«µ°SÉg  201  :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2021/11/3 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S :π```````````«cƒdG º````````°SG

112:Ü.Q 2027 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ó∏H  -  2021/5/4  :ájƒdh’G  ïjQÉJ  -  689670/90  :ájƒdh’G  ºbQ):á`````````jƒdhC’G  ≥`````M

(á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG :ájƒdh’G
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149787 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 ôjƒ£J ,ÒbÉ≤©dGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG ôjƒ£J ,‹ó«°üdG ôjƒ£àdGh åëÑdG äÉeóN

 ,á«JGòdG  áYÉæŸG  ¢VGôeCGh  ,¿ÉWô°ùdG  ¢Vôe  êÓ©d  ÒbÉ≤©dGh  á«f’ó«°üdG  äGô°†ëà°ùŸG

 ,»YÉæŸG êÓ©dG ∫É› »`a ÒbÉ≤©dGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG ôjƒ£J ,ájó©ŸG ¢VGôeC’Gh

 åëÑdG  äÉeóN  ,ÉjÓÿG  êÓY  ∫É›  »`a  ÒbÉ≤©dGh  á«f’ó«°üdG  äGô°†ëà°ùŸG  ôjƒ£J

 äÉeóÿG ,»ª∏©dGh »Ñ£dG åëÑdG äÉeóN ,á«ª∏©dG äGÈàîŸG äÉeóN ,»ª∏©dG ôjƒ£àdGh

 äÉeóN  :Gójó–  ,É¡H  á≤∏©àŸG  ôjƒ£àdGh  á«Lƒdƒ«ÑdG  çƒëÑdGh  á«LƒdƒæµàdGh  á«ª∏©dG

 ,á«Äjõ÷G ,á«FÉ«ª«µdG ÚH ™ªŒ á∏eÉµàe É«LƒdƒæµJ äÉ°üæe ΩGóîà°SÉH ôjƒ£àdGh åëÑdG

 áª¶fCGh  ÉjÓî∏d  »LÓ©dG  º«¶æà∏d  ÉjÓ∏ÿGh ÚJhÈdG  áª¶fCG  á°Sóæg äÉ«æ≤J  ,»æ«÷G

 á«LƒdƒæµàdGh  á«ª∏©dG  äÉeóÿG ,á«YÉæŸG  ÉjÓî∏d  »LÓ©dG  º«¶æàdG  :Gójó– ,ÉjÓÿG

.¿ÉWô°ùdG êÓ©H Ú≤∏©àŸG ôjƒ£àdGh åëÑdG :Gójó– ,»Lƒdƒ«ÑdG ôjƒ£àdGh åëÑdGh

∂fG ÉeQÉaƒfƒ«eG ∫É««d :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿É°S  çhÉ°S  ,iGh  õæ«µ°SÉg  201  :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ,94080  É«fQƒØ«dÉc  ,ƒµ°ùæ°ùfGôa

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2021/11/3 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S :π```````````«cƒdG º````````°SG

112:Ü.Q 2027 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ó∏H  -  2021/5/4  :ájƒdh’G  ïjQÉJ  -  689670/90  :ájƒdh’G  ºbQ):á`````````jƒdhC’G  ≥`````M

(á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG :ájƒdh’G
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(1418) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

99124 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

.RQC’G áÄÑ©J

Ω.Ω.¢T óeÌdG πÑ≤à°ùe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,316 :Ü.Q 331 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2015/11/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat80.indd   1 11/30/21   8:34 AM
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اجلريدة الر�سمية العدد )1418(

�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت بانتقال 

ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 99271 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2016/9/18م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1149 فـي 2016/6/5م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بهجة الريان للم�ساريع احلديثة
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ورد ال�ساملة 

 �جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
جهةم�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/15م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/17م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 121602 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/11/3م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1270 فـي 2018/12/2م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإرام للم�ساريع الرائدة
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: العرند�س العاملية 

 �جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 1711 ر.ب: 111, �سلطنة عمان

جهةم�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/15م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/17م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 133621 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 1

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/10/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1349 فـي 2020/7/12م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ايكولب يو اإ�س اأيه اأنك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ت�سامبيون اإك�س يو اإ�س اأيه اإنك

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

 ,77484 تك�سا�س  �سوجر لند,  اأر,  �ستاديوم دى  اإ�س.  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 11177 

الوليات املتحدة الأمريكية

جهةم�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/4/8م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/17م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 133622 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 7

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/10/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1349 فـي 2020/7/12م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ايكولب يو اإ�س اأيه اأنك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ت�سامبيون اإك�س يو اإ�س اأيه اإنك

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

 ,77484 تك�سا�س  �سوجر لند,  اأر,  �ستاديوم دى  اإ�س.  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 11177 

الوليات املتحدة الأمريكية

جهةم�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/4/8م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/17م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 133623 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 37

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/10/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1349 فـي 2020/7/12م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ايكولب يو اإ�س اأيه اأنك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ت�سامبيون اإك�س يو اإ�س اأيه اإنك

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

 ,77484 تك�سا�س  �سوجر لند,  اأر,  �ستاديوم دى  اإ�س.  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 11177 

الوليات املتحدة الأمريكية

جهةم�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/4/8م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/17م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 133624 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 40

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/10/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1349 فـي 2020/7/12م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ايكولب يو اإ�س اأيه اأنك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ت�سامبيون اإك�س يو اإ�س اأيه اإنك

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

 ,77484 تك�سا�س  �سوجر لند,  اأر,  �ستاديوم دى  اإ�س.  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 11177 

الوليات املتحدة الأمريكية

جهةم�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/4/8م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/17م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 133625 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 42

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/10/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1349 فـي 2020/7/12م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ايكولب يو اإ�س اأيه اأنك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ت�سامبيون اإك�س يو اإ�س اأيه اإنك

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

 ,77484 تك�سا�س  �سوجر لند,  اأر,  �ستاديوم دى  اإ�س.  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 11177 

الوليات املتحدة الأمريكية

جهةم�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/4/8م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/17م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 730 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1991/12/2م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 464 فـي 1991/10/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سانوفـي ماتور اأي بي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سانوفـي - اأفينت�س دويت�سالند جى ام بى ات�س 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: بروننغ�سرتا�سة 50, 65926 فرانكفورت ام ماين, اأملانيا

جهةم�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اأملانيا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/9/27م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/17م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 89158 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

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

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

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سى دى اأ�س كندا 1 اأ�س �سى اأ�س بى

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سى دى اأ�س كندا 2 اأ�س �سى اأ�س بى

 �جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: لوك�سمبورجية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 9, اأيل �سيفري, األ - 2520 لوك�سمبورج, غراند - دو�سي دو, 

لوك�سمبورج

جهةم�ســروع �ال�ستغـــــــالل: لوك�سمبورج

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/8/18م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/17م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 89159 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 16

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

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

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سى دى اأ�س كندا 1 اأ�س �سى اأ�س بى

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سى دى اأ�س كندا 2 اأ�س �سى اأ�س بى

 �جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: لوك�سمبورجية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 9, اأيل �سيفري, األ - 2520 لوك�سمبورج, غراند - دو�سي دو, 

لوك�سمبورج

جهةم�ســروع �ال�ستغـــــــالل: لوك�سمبورج

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/8/18م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/17م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 89160 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

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

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

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سى دى اأ�س كندا 1 اأ�س �سى اأ�س بى

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سى دى اأ�س كندا 2 اأ�س �سى اأ�س بى

 �جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: لوك�سمبورجية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 9, اأيل �سيفري, األ - 2520 لوك�سمبورج, غراند - دو�سي دو, 

لوك�سمبورج

جهةم�ســروع �ال�ستغـــــــالل: لوك�سمبورج

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/8/18م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/17م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 89161 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

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

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

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سى دى اأ�س كندا 1 اأ�س �سى اأ�س بى

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سى دى اأ�س كندا 2 اأ�س �سى اأ�س بى

 �جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: لوك�سمبورجية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 9, اأيل �سيفري, األ - 2520 لوك�سمبورج, غراند - دو�سي دو, 

لوك�سمبورج

جهةم�ســروع �ال�ستغـــــــالل: لوك�سمبورج

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/8/18م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/17م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 91941 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2016/1/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1115 فـي 2015/9/20م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سى دى اأ�س كندا 1 اأ�س �سى اأ�س بى

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سى دى اأ�س كندا 2 اأ�س �سى اأ�س بى

 �جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: لوك�سمبورجية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 9, اأيل �سيفري, األ - 2520 لوك�سمبورج, غراند - دو�سي دو, 

لوك�سمبورج

جهةم�ســروع �ال�ستغـــــــالل: لوك�سمبورج

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/8/18م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/17م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 126569 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/8/25م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1297 فـي 2019/6/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سى دى اأ�س كندا 1 اأ�س �سى اأ�س بى

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سى دى اأ�س كندا 2 اأ�س �سى اأ�س بى

 �جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: لوك�سمبورجية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 9, اأيل �سيفري, األ - 2520 لوك�سمبورج, غراند - دو�سي دو, 

لوك�سمبورج

جهةم�ســروع �ال�ستغـــــــالل: لوك�سمبورج

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/8/18م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/17م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 130279 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/11/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1307 فـي 2019/9/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سى دى اأ�س كندا 1 اأ�س �سى اأ�س بى

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سى دى اأ�س كندا 2 اأ�س �سى اأ�س بى

 �جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: لوك�سمبورجية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 9, اأيل �سيفري, األ - 2520 لوك�سمبورج, غراند - دو�سي دو, 

لوك�سمبورج

جهةم�ســروع �ال�ستغـــــــالل: لوك�سمبورج

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/8/18م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/17م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 130280 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/11/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1307 فـي 2019/9/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سى دى اأ�س كندا 1 اأ�س �سى اأ�س بى

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سى دى اأ�س كندا 2 اأ�س �سى اأ�س بى

 �جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: لوك�سمبورجية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 9, اأيل �سيفري, األ - 2520 لوك�سمبورج, غراند - دو�سي دو, 

لوك�سمبورج

جهةم�ســروع �ال�ستغـــــــالل: لوك�سمبورج

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/8/18م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/17م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 130281 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 16

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/11/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1307 فـي 2019/9/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سى دى اأ�س كندا 1 اأ�س �سى اأ�س بى

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سى دى اأ�س كندا 2 اأ�س �سى اأ�س بى

 �جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: لوك�سمبورجية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 9, اأيل �سيفري, األ - 2520 لوك�سمبورج, غراند - دو�سي دو, 

لوك�سمبورج

جهةم�ســروع �ال�ستغـــــــالل: لوك�سمبورج

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/8/18م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/17م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 130282 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/11/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1307 فـي 2019/9/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سى دى اأ�س كندا 1 اأ�س �سى اأ�س بى

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سى دى اأ�س كندا 2 اأ�س �سى اأ�س بى

 �جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: لوك�سمبورجية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 9, اأيل �سيفري, األ - 2520 لوك�سمبورج, غراند - دو�سي دو, 

لوك�سمبورج

جهةم�ســروع �ال�ستغـــــــالل: لوك�سمبورج

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/8/18م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/17م

-179-



اجلريدة الر�سمية العدد )1418(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 838

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1993/10/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 508 فـي 1993/8/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جالك�سو جروب ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: نوفارتي�س ايه جي

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

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 4002 بازل, �سوي�سرا

جهةم�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/2م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/17م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 843

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1993/10/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 508 فـي 1993/8/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جالك�سو جروب ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: نوفارتي�س ايه جي

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

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 4002 بازل, �سوي�سرا

جهةم�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/2م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/17م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 9211

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2001/10/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 701 فـي 2001/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جالك�سو جروب ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: نوفارتي�س ايه جي

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

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 4002 بازل, �سوي�سرا

جهةم�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/2م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/17م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 132366 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 44

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/2/24م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1323 فـي 2019/12/22م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سركة مرتفعات حريط للتجارة و املقاولت - تو�سية

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سركة دار احلكمة لالأعمال التجارية

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية �ساللة, حمافظة ظفار, �سلطنة عمان

جهةم�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/21م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 72948 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2013/2/10م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 986 فـي 2012/10/6م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �س بي ايه لي�سان�سج ال ال �سي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اإ�س بي ئي ري�ستورانت جروب اإل اإل �سي

 اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

 ,90210 كاليفورنيا  هيلز،  بيفريل  درايف،  األدين   9247 العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الوليات املتحدة الأمريكية

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/9م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/21م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 101005 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2017/3/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1171 فـي 2016/12/4م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: هواوي تكنولوجيز كو، ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأونر ديفاي�س كو، ليمتد

 اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: �سينية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �سويت 3401، يونيت ايه، بيلدينغ 6، �سوم ييب �ساكي بارك منرب. 

8089، هونغلي وي�ست رود، ك�سيانغميهو �سرتيت، فوتيان دي�سرتيكت، 

�سينزهني، غوانغدونغ 518040، جهورية ال�سني ال�سعبية

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: جهورية ال�سني ال�سعبية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/3/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/21م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1418(

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 101006 
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 14

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2017/2/21م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1167 فـي 2016/10/23م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: هواوي تكنولوجيز كو، ليمتد
ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأونر ديفاي�س كو، ليمتد

 اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: �سينية - التجارة وال�سناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �سويت 3401، يونيت ايه، بيلدينغ 6، �سوم ييب �ساكي بارك منرب. 
8089، هونغلي وي�ست رود، ك�سيانغميهو �سرتيت، فوتيان دي�سرتيكت، 

�سينزهني، غوانغدونغ 518040، جهورية ال�سني ال�سعبية

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: جهورية ال�سني ال�سعبية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/3/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/21م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 101007 
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2017/2/21م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1167 فـي 2016/10/23م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: هواوي تكنولوجيز كو، ليمتد
ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأونر ديفاي�س كو، ليمتد

 اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: �سينية - التجارة وال�سناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �سويت 3401، يونيت ايه، بيلدينغ 6، �سوم ييب �ساكي بارك منرب. 
8089، هونغلي وي�ست رود، ك�سيانغميهو �سرتيت، فوتيان دي�سرتيكت، 

�سينزهني، غوانغدونغ 518040، جهورية ال�سني ال�سعبية

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: جهورية ال�سني ال�سعبية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/3/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/21م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1418(

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 72598 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2013/2/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 985 فـي 2012/9/22م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �سبكة اجلزيرة الإعالمية

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: جمموعة بي اإن الإعالمية ذ.م.م

 اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: قطرية - التجارة وال�سناعة

مبنى بي ان �سبورت�س بيلدينج، جممع الراديو والتلفزيون، دوار  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 

التلفزيون، بن عمران، �س.ب: 23231، قطر

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/11/12م  

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/23م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 72599 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 16

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2013/9/8م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1009 فـي 2013/4/20م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �سبكة اجلزيرة الإعالمية

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: جمموعة بي اإن الإعالمية ذ.م.م

 اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: قطرية - التجارة وال�سناعة

مبنى بي ان �سبورت�س بيلدينج، جممع الراديو والتلفزيون، دوار  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 

التلفزيون، بن عمران، �س.ب: 23231، قطر

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/11/12م  

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/23م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1418(

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 72600 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2013/12/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1023 فـي 2013/8/4م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �سبكة اجلزيرة الإعالمية

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: جمموعة بي اإن الإعالمية ذ.م.م

 اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: قطرية - التجارة وال�سناعة

مبنى بي ان �سبورت�س بيلدينج، جممع الراديو والتلفزيون، دوار  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 

التلفزيون، بن عمران، �س.ب: 23231، قطر

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/11/12م  

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/23م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 72601 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 38

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2013/1/8م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 980 فـي 2012/7/28م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �سبكة اجلزيرة الإعالمية

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: جمموعة بي اإن الإعالمية ذ.م.م

 اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: قطرية - التجارة وال�سناعة

مبنى بي ان �سبورت�س بيلدينج، جممع الراديو والتلفزيون، دوار  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 

التلفزيون، بن عمران، �س.ب: 23231، قطر

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/11/12م  

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/23م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 72602 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2013/1/8م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 980 فـي 2012/7/28م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �سبكة اجلزيرة الإعالمية

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: جمموعة بي اإن الإعالمية ذ.م.م

 اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: قطرية - التجارة وال�سناعة

مبنى بي ان �سبورت�س بيلدينج، جممع الراديو والتلفزيون، دوار  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 

التلفزيون، بن عمران، �س.ب: 23231، قطر

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/11/12م  

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/23م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 72603 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2013/1/8م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 980 فـي 2012/7/28م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �سبكة اجلزيرة الإعالمية

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: جمموعة بي اإن الإعالمية ذ.م.م

 اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: قطرية - التجارة وال�سناعة

مبنى بي ان �سبورت�س بيلدينج، جممع الراديو والتلفزيون، دوار  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 

التلفزيون، بن عمران، �س.ب: 23231، قطر

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/11/12م  

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/23م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 72604 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 16

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2013/1/8م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 980 فـي 2012/7/28م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �سبكة اجلزيرة الإعالمية

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: جمموعة بي اإن الإعالمية ذ.م.م

 اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: قطرية - التجارة وال�سناعة

مبنى بي ان �سبورت�س بيلدينج، جممع الراديو والتلفزيون، دوار  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 

التلفزيون، بن عمران، �س.ب: 23231، قطر

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/11/12م  

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/23م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 72605 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2013/12/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1023 فـي 2013/8/4م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �سبكة اجلزيرة الإعالمية

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: جمموعة بي اإن الإعالمية ذ.م.م

 اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: قطرية - التجارة وال�سناعة

مبنى بي ان �سبورت�س بيلدينج، جممع الراديو والتلفزيون، دوار  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 

التلفزيون، بن عمران، �س.ب: 23231، قطر

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/11/12م  

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/23م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 72606 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 38

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2013/12/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1023 فـي 2013/8/4م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �سبكة اجلزيرة الإعالمية

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: جمموعة بي اإن الإعالمية ذ.م.م

 اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: قطرية - التجارة وال�سناعة

مبنى بي ان �سبورت�س بيلدينج، جممع الراديو والتلفزيون، دوار  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 

التلفزيون، بن عمران، �س.ب: 23231، قطر

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/11/12م  

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/23م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 72607 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2013/2/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 985 فـي 2012/9/22م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �سبكة اجلزيرة الإعالمية

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: جمموعة بي اإن الإعالمية ذ.م.م

 اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: قطرية - التجارة وال�سناعة

مبنى بي ان �سبورت�س بيلدينج، جممع الراديو والتلفزيون، دوار  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 

التلفزيون، بن عمران، �س.ب: 23231، قطر

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/11/12م  

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/23م
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�إعـــــــــالن

تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا لأحـكام املـادة )19( من قانون )نـظام( العـالمات التجارية 

لدول جملــــ�س التعـــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـــم 2017/33، 

اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية:

م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2012/1/29التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون172460

2012/1/29التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون272459

2012/1/30التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون372478

2012/1/30التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون472465

2012/1/30التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون572466

2012/2/14التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون672718

2012/4/17التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون773898

2012/4/17التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون873899

2002/5/8التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون928062

2002/5/13التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون1028091

2002/5/13التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون1128092

2002/5/13التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون1228103

2002/5/13التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون1328110

2002/5/13التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون1428109

2002/5/13التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون1528098

2002/5/13التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون1628099

2002/5/13التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون1728102

2002/5/13التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون1828101

2002/5/13التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون1928100
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2002/5/13التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون2028094

2002/5/13التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون2128097

2002/5/13التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون2228093

2002/5/13التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون2328096

2002/5/13التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون2428095

2002/5/13التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون2528138

2012/5/21التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون2674422

2012/5/21التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون2774423

2012/5/21التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون2874420

2012/5/21التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون2974421

2002/6/3التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون3028235

2002/6/3التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون3128236

2002/6/3التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون3228231

2002/6/3التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون3328230

2002/6/3التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون3428234

2002/6/3التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون3528233

2002/6/3التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون3628232

2002/6/3التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون3728252

2002/6/3التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون3828254

2002/6/3التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون3928253

2012/7/3التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون4075181

2002/7/13التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون4128486
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2002/7/13التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون4228490

2002/8/10التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون4328718

2002/9/10التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون4428903

2012/10/21التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون4576913

466493
نيوتر�سني & بايو �ساين�س يو 

ا�س ايه 2، ال ال �سي
1992/1/18التجارة وال�سناعة

2002/4/16التجارة وال�سناعةالزا كوربوري�سن4727845

2012/7/3التجارة وال�سناعةايه ام او اوب�سال ايه بي4875185

4926943
جون�سون اأند جون�سون 

�سرجيكال فـيجني، انك
2002/1/1التجارة وال�سناعة

5072623
جون�سون اأند جون�سون 

�سرجيكال فـيجني، انك
2012/2/8التجارة وال�سناعة

5172622
جون�سون اأند جون�سون 

�سرجيكال فـيجني، انك
2012/2/8التجارة وال�سناعة

5278014
جون�سون اأند جون�سون 

�سرجيكال فـيجني، انك
2012/12/23التجارة وال�سناعة

2002/11/26التجارة وال�سناعة�سركة الأطعمة املمتازة5329443

2012/2/22التجارة وال�سناعة�سركة الأطعمة املمتازة5472873

2012/2/22التجارة وال�سناعة�سركة الأطعمة املمتازة5572872

5627069
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو ليمتد(
2002/1/13التجارة وال�سناعة

5727268
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو ليمتد(
2002/2/9التجارة وال�سناعة

5827404
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو ليمتد(
2002/3/3التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

5927525
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو ليمتد(
2002/3/19التجارة وال�سناعة

6027526
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو ليمتد(
2002/3/19التجارة وال�سناعة

6128247
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو ليمتد(
2002/6/3التجارة وال�سناعة

6228248
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو ليمتد(
2002/6/3التجارة وال�سناعة

6328249
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو ليمتد(
2002/6/3التجارة وال�سناعة

6428250
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو ليمتد(
2002/6/3التجارة وال�سناعة

6572362
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/1/24التجارة وال�سناعة

6672363
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/1/24التجارة وال�سناعة

6772364
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/1/24التجارة وال�سناعة

6872365
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/1/24التجارة وال�سناعة

6972366
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/1/24التجارة وال�سناعة

7072367
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/1/24التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

7172368
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/1/24التجارة وال�سناعة

7272369
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/1/24التجارة وال�سناعة

7372370
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/1/24التجارة وال�سناعة

7472371
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/1/24التجارة وال�سناعة

7572372
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/1/24التجارة وال�سناعة

7672373
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/1/24التجارة وال�سناعة

7772374
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/1/24التجارة وال�سناعة

7872375
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/1/24التجارة وال�سناعة

7972697
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/1/24التجارة وال�سناعة

8072698
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/1/24التجارة وال�سناعة

8172699
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/1/24التجارة وال�سناعة

2012/2/1التجارة وال�سناعة�سينجينتا بارتي�سيبي�سنز اإ. جي8272504

2011/8/1التجارة وال�سناعةماركو بولو ا�س ايه8369543

2011/8/1التجارة وال�سناعةماركو بولو ا�س ايه8469544
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2011/8/1التجارة وال�سناعةماركو بولو ا�س ايه8565134

1992/8/3التجارة وال�سناعةمكدونالد�س كوربوري�سن867245

1992/8/3التجارة وال�سناعةمكدونالد�س كوربوري�سن877246

1992/8/3التجارة وال�سناعةمكدونالد�س كوربوري�سن887247

1992/8/3التجارة وال�سناعةمكدونالد�س كوربوري�سن897248

1992/8/3التجارة وال�سناعةمكدونالد�س كوربوري�سن907249

1992/8/3التجارة وال�سناعةمكدونالد�س كوربوري�سن917251

1992/8/3التجارة وال�سناعةمكدونالد�س كوربوري�سن927252

1992/8/3التجارة وال�سناعةمكدونالد�س كوربوري�سن937253

1992/8/3التجارة وال�سناعةمكدونالد�س كوربوري�سن947254

1992/8/3التجارة وال�سناعةمكدونالد�س كوربوري�سن957255

1992/8/3التجارة وال�سناعةمكدونالد�س كوربوري�سن967256

1992/8/3التجارة وال�سناعةمكدونالد�س كوربوري�سن977257

1992/8/3التجارة وال�سناعةمكدونالد�س كوربوري�سن987258

1992/8/3التجارة وال�سناعةمكدونالد�س كوربوري�سن997259

1992/8/3التجارة وال�سناعةمكدونالد�س كوربوري�سن1007260

1992/8/3التجارة وال�سناعةمكدونالد�س كوربوري�سن1017261

2012/6/30التجارة وال�سناعةمكدونالد�س كوربوري�سن10275131

2012/6/30التجارة وال�سناعةمكدونالد�س كوربوري�سن10375132

2012/7/1التجارة وال�سناعةمكدونالد�س كوربوري�سن10475171

2011/12/19التجارة وال�سناعةاملوؤ�س�سة العامة للحي الثقافـي10571772

2011/12/19التجارة وال�سناعةاملوؤ�س�سة العامة للحي الثقافـي10671773

2011/12/19التجارة وال�سناعةاملوؤ�س�سة العامة للحي الثقافـي10771774
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2011/12/19التجارة وال�سناعةاملوؤ�س�سة العامة للحي الثقافـي10871775

1096613

ليو فارما�سيوتيكال 

برودكت�س ليمتد ايه / اأ�س 

)لوفـينو�س كيمي�سك فابريك 

برودكت�سن�ساكتي�سيل�سكاب(

1992/2/18التجارة وال�سناعة

2001/12/30التجارة وال�سناعة�سركة جرير للت�سويق11026938

11127524
اديلهولزنر البينكويلن جي ام 

بى ات�س
2002/3/19التجارة وال�سناعة

2011/10/29التجارة وال�سناعةريتيل ورلد ليمتد11270951

2011/10/29التجارة وال�سناعةريتيل ورلد ليمتد11370952

11475029
تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

) تويوتا موتور كوربوري�سن(
2012/6/26التجارة وال�سناعة

11575140
تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

) تويوتا موتور كوربوري�سن(
2012/6/30التجارة وال�سناعة

2011/12/3التجارة وال�سناعةكوين كوربوري�سن11671436

1176490
�سركة اأحمد حممد �سالح 

باع�سن و �سركاه
1992/1/18التجارة وال�سناعة

2012/2/20التجارة وال�سناعةنوتيكا اباريل انك11872816

2012/2/20التجارة وال�سناعةنوتيكا اباريل انك11972817

2001/12/30التجارة وال�سناعة�سركة جرير للت�سويق12026935

12171045
جوون�سي�ساجن كو�سميتيكز كو، 

ليمتد
2011/11/12التجارة وال�سناعة

12271046
جوون�سي�ساجن كو�سميتيكز كو، 

ليمتد
2011/11/12التجارة وال�سناعة
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م
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تاريخ الت�سجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

1236379
كلري ليت انف�ستمنت�س بي تي واي 

ليمتد
1991/12/14التجارة وال�سناعة

2011/11/21التجارة وال�سناعة�سركة الواحة اللوج�ستية �س.م.م12471217

2011/11/21التجارة وال�سناعة�سركة الواحة اللوج�ستية �س.م.م12571219

2011/11/21التجارة وال�سناعة�سركة الواحة اللوج�ستية �س.م.م12671218

2001/12/4التجارة وال�سناعةجينريال موتورز ال ال �سي12726805

2002/1/5التجارة وال�سناعةاأي فـي ام كيميكالز ا�س ار ال12826994

2006/9/16التجارة وال�سناعةمركز طريق الأمانة12941524

13073719
كريفان جيدا �سانايى فـي 

تيجاريت انونيم �سريكتي
2012/8/4التجارة وال�سناعة

1991/11/23التجارة وال�سناعةاأي�س هاردوير كوربوري�سن1316266

2012/7/3التجارة وال�سناعة�سركة اأنور علي واأولده املحدودة13275176

2011/9/24التجارة وال�سناعةغوانزهو اأوكينغ ليذر كو. ليمتد13370382

2011/6/8التجارة وال�سناعة�سركة مياه الواحة �س.م.م13468569

2011/11/14التجارة وال�سناعةمور انتيلجنت فودز انك13571153

2004/7/4التجارة وال�سناعةمياه البيان �س.م.م13633775
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مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منبع النهرين �ش.�ش.و

يعلن مكتب اأ�شواء الباطنة لتدقيق احل�شابات اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة منبع النهرين 

�ش.�ش.و، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٩٣٨١٦، وللم�شفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
�ش.ب:٥٢٦ ر.ب:٣١١ 

 هاتف رقم:٩٩٧٠٦٥٩٩ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمالت وخمبز برج العرب �ش.م.م

يعلن مكتب اأ�شواء الباطنة لتدقيق احل�شابات اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة حمالت وخمبز برج 

العرب �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٨٠٢٠٣، وللم�شفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
�ش.ب:٥٢٦ ر.ب:٣١١ 

 هاتف رقم:٩٩٧٠٦٥٩٩ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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مكتب الكون - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سافة االأر�سية للتجارة واملقاوالت �ش.�ش.و
الأر�شية  امل�شافة  يقــوم بت�شفـيــة �شركة  اأنـه   - الكون - حما�شبون قانونيون  يعلن مكتب 

 ،١٠٩٥٧٣٢ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.�ش.و،  واملقاولت  للتجارة 

وفقا لتفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١٠/١٧م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي 

الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

اخلو�ش ال�ساد�سة - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
�ش.ب:١١٢٤ ر.ب:١٢١ 
 هاتف رقم:٩٩٢٢٨٥١١ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحار للتكلي�ش �ش.م.م
يعلن مكتب الكون - حما�شبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شحار للتكلي�ش 

�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٣١٠٢٥، وفقا لتفاق ال�شركاء 

اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/١٠/١٧م،  املوؤرخ 

باأعمــال  تتعلــــق  التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر، 

ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

اخلو�ش ال�ساد�سة - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
�ش.ب:١١٢٤ ر.ب:١٢١ 
 هاتف رقم:٩٩٢٢٨٥١١ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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املكتب االإقليمي - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطاعم احلوقاين العاملية �ش.م.م
يعلن املكتب الإقليمي - حما�شبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مطاعم احلوقاين 

لتفاق  وفقا   ،١٠٤٧٠٦٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  العاملية 

ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١١/٧م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:

الغربة اجلنوبية - خلف اأبراج االأ�سالة - �سكة رقم:٣٧٠٩ - مبنى رقم:١٠٤٣
�ش.ب:٣٣٨ ر.ب:١١٨ 

 هاتف رقم:٢٤١١٦٩٣٦ فاك�ش رقم:٢٤١١٧١٥٣ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
مكتب امل�ستنري لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوبار لالأبواب �ش.م.م

يعلن مكتب امل�شتنري لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات املالية اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأوبار 

لتفاق  وفقا   ،١٣٧٧٠٣١ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  لالأبواب 

ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١١/٩م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:

اخلو�ش - �سكة رقم:٣٨ - مبنى رقم:١/٧٧٥ - الطابق الثاين - �سقة رقم:٢٤
 هاتف رقم:٢٤٥٤٤٤٣٧ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

مركز املحا�سبة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خدمات التطوير الفني �ش.م.م
يعلن مركز املحا�شبة لتدقيق احل�شابات اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة خدمات التطوير الفني 

ال�شركاء  ١٠٠١٤٨٨، وفقا لتفاق  بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  وامل�شجلة لدى  �ش.م.م، 

املوؤرخ ٢٠٢١/٨/١٨م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

روي - احلي التجاري - بناية عوفيت - الطابق الرابع - مكتب رقم:٤١
�ش.ب:٢٨١٦ ر.ب:١١٢

هاتف رقم:٢٤٧٠٦٧٠٧ - ٩٩٢٢٠٩٠٩ فاك�ش رقم:٢٤٧٠٦٨٠٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع املر�سد املتحدة �ش.م.م
يعلن مركز املحا�شبة لتدقيق احل�شابات اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع املر�شد املتحدة 

ال�شركاء  ١٠٠٩٠٤٠، وفقا لتفاق  بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  وامل�شجلة لدى  �ش.م.م، 

املوؤرخ ٢٠٢١/١١/٩م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

روي - احلي التجاري - بناية عوفيت - الطابق الرابع - مكتب رقم:٤١
�ش.ب:٢٨١٦ ر.ب:١١٢

هاتف رقم:٢٤٧٠٦٧٠٧ - ٩٩٢٢٠٩٠٩ فاك�ش رقم:٢٤٧٠٦٨٠٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جعالن للنقل واخلدمات التجارية �ش.م.م

يعلن مركز املحا�شبة لتدقيق احل�شابات اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة جعالن للنقل واخلدمات 

١٠٠٨٩٧١، وفقا لتفاق  التجارية �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 

الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/١١/٩م،  املوؤرخ  ال�شركاء 

اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

روي - احلي التجاري - بناية عوفيت - الطابق الرابع - مكتب رقم:٤١ 
�ش.ب:٢٨١٦ ر.ب:١١٢

 هاتف رقم:٢٤٧٠٦٧٠٧ - ٩٩٢٢٠٩٠٩ فاك�ش رقم:٢٤٧٠٦٨٠٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
مكتب ديلويت اآند تو�ش )ال�سرق االأو�سط( و�سركاه

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة ايه.األ.ئي للنقل احلموالت واملعدات الثقيلة �ش.م.م
يعلن مكتـــب ديلويـــت اآنــــد تــــو�ش )ال�شـــرق الأو�شــط( و�شركاه اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة 

ايه.األ.ئي للنقــــل احلمــــولت واملعـــدات الثقيلــــة �ش.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شجل 

الـتجاري بالرقـم ١٢٠٥٢١٥، وفقا لتفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١١/٤م، وللم�شفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

القرم - بناية منارة القرم - الطابق ال�ساد�ش 
�ش.ب:٢٥٨ ر.ب:١١٢

 هاتف رقم:٢٢٣٥٤٣٠٠ فاك�ش رقم:٢٢٣٥٤٣٣٣ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

مكتب خليفة النبهاين للمحاماة واال�ست�سارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عفت للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب خليفة النبهاين للمحاماة وال�شت�شارات القانونية اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة 

عفت للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٩٩٠٥٨، وفقا لتفاق 

ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٩/١٩م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:

والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
�ش.ب:٢٤ ر.ب:١٣٠

 هاتف رقم:٢٤٤٥٥٣٠٣ فاك�ش رقم:٢٤٤٥٦٦٥٤ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
اأحمد بن خلفان بن �سامل القا�سمي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ملوؤ�س�سة ج�سر العبور ال�ساملة للتجارة �ش.م.م
يعلن اأحمد بن خلفان بن �شامل القا�شمي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة موؤ�ش�شة ج�شر العبور ال�شاملة 

١١١٩٨٨٥، وفقا لتفاق  الـتجاري بالرقـم  اأمانة ال�شجل  للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى 

ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١١/١١م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 

اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

حمافظة م�سقط
  هاتف رقم:٩٩٨٩٩٩٢٠ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

طالب بن �سعيد بن خلفان العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو �سند�ش الوطنية - تو�سية

يعلن طالب بن �شعيد بن خلفان العامري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأبو �شند�ش الوطنية - 

تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٥١٦٧٧، وفقا لتفاق ال�شركاء املوؤرخ 

٢٠٢١/١١/١١م،  وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 

اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

الآتـي:

روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط
  هاتف رقم:٩٦٩٧٧٤٦٤ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفري احليل للتجارة - ت�سامنية

بت�شفـيــة �شركة �شفري احليل  يقــوم  اأنـه  العامري  �شعيد بن خلفان  يعلن طالب بن 

للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٦٠٣٠٧، وفقا 

لتفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١١/١١م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي 

الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط
  هاتف رقم:٩٦٩٧٧٤٦٤ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفوة الفليج - ت�سامنية

 - الفليج  �شفوة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  العامري  خلفان  بن  �شعيد  بن  طالب  يعلن 

ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٧٩١٧٦، وفقا لتفاق ال�شركاء 

املوؤرخ ٢٠٢١/١١/١١م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط
  هاتف رقم:٩٦٩٧٧٤٦٤ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
�سامل بن عبداللـه بن �سامل الو�ساحي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة �سامل بن عبداللـه بن �سامل الو�ساحي وولده للتجارة - تو�سية

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شامل بن عبداللـه بن  يعلن �شامل بن عبداللـه بن �شامل الو�شاحي 

�شامل الو�شاحي وولده للتجارة - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 

٣٣٠٤٠٦٠، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 

اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

الآتـي:

  هاتف رقم:٩٦١٩٩٩٩٥ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

علي بن طالب بن �سعيد الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املاء الدافئ �ش.م.م
يعلن علي بن طالب بن �شعيد الوهيبي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة املاء الدافئ �ش.م.م، 

املوؤرخ  ال�شركاء  وفقا لتفاق   ،١٣٠٣٠٩٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 

الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  ٢٠٢١/١٠/٢٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

العتكية - والية العامرات - حمافظة م�سقط
  هاتف رقم:٩٦٢٢٩٩٠٢ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
حممد بن علي بن ح�سني الفار�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة حممد بن علي الفار�سي واإخوانه للتجارة واملقاوالت - تو�سية
يعلن حممد بن علي بن ح�شني الفار�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة حممد بن علي الفار�شي 

واإخوانه للتجارة واملقاولت - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٥٣٦٤٦، 

فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/١١/١م،  املوؤرخ  ال�شركاء  لتفاق  وفقا 

تتعلــــق  التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام  الت�شفـيـــة 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

حيل العوامر - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
 هاتف رقم:٩٩٣١١٢٦٢ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

عبداللطيف بن رم�سان بن جمعة البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القيمة لالأعمال العاملية - تو�سية
يعلن عبداللطيف بن رم�شان بن جمعة البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة القيمة لالأعمال 

العاملية - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٢٩٢٨٧،  وفقا لتفاق 

الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/١١/١٠م،  املوؤرخ  ال�شركاء 

التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط
�ش.ب:١٣٥٨ ر.ب:١١٤ 
هاتف رقم:٩٥٢٩٩٩٥٥ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
�سامل بن حممد بن �سعيد الرواحي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوك�سجني احلياة �ش.م.م

احلياة  اأوك�شجني  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الرواحي  �شعيد  بن  حممد  بن  �شامل  يعلن 

ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،١٣٢٢٥٠٥ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 

املوؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢٥م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط
�ش.ب:٢٦٦٣ ر.ب:١١٢ 
هاتف رقم:٩٩٤٥٧٨٢٣ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

عبداملجيد بن �سمبيه بن حممد الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ دبي التجارية �ش.م.م

دبي  �شموخ  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الزدجايل  حممد  بن  �شمبيه  بن  عبداملجيد  يعلن 

وفقا لتفاق   ،١٠٧١٠٩٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  وامل�شجلة لدى  �ش.م.م،  التجارية 

الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/١٠/١٢م،  املوؤرخ  ال�شركاء 

التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

هاتف رقم:٩٩٢٦٦٦٢٣ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البحر الذهبي الالمع الدولية �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة البحر الذهبي  يعلن عبداملجيد بن �شمبيه بن حممد الزدجايل 

الالمع الدولية �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٣٣٣٨٤، وفقا لتفاق 

ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١٠/١٢م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:

هاتف رقم:٩٩٢٦٦٦٢٣ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

جا�سم بن حممد بن �سامل الكحايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ايفا الوطنية - تو�سية
الوطنية -  ايفا  اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع  الكحايل  يعلن جا�شم بن حممد بن �شامل 

حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١٠٩٤١٤٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية، 

كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة
�ش.ب:٥٧٤ ر.ب:٣١٩

هاتف رقم:٩٧٣٧٧٧٠٧ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
مروان بن هديب بن حميد احل�سني

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال امل�سريب املتميزة للخدمات �ش.�ش.و

املتميزة  اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة جبال امل�شريب  يعلن مروان بن هديب بن حميد احل�شني 

لتفاق  وفقا   ،١٣٩٧١٦٦ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.�ش.و،  للخدمات 

اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/٧/١٣م،  املوؤرخ  ال�شركاء 

ال�شركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر، 

علــى العنوان الآتـي:

�ش.ب:٩٨ ر.ب:٤١٢
هاتف رقم:٩٩٢٥٧٤٣٠ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

طالل بن مبارك بن �سامل النظريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قناديل ال�سفوة للتجارة �ش.م.م
يعلن طالل بن مبارك بن �شامل النظريي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة قناديل ال�شفوة للتجارة 

حــــــق  ١٠٠٩٩١٠، وللم�شفي وحـده  بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  وامل�شجلة لدى  �ش.م.م، 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ش.ب:٢٧ ر.ب:١٣٢
هاتف رقم:٩٥٤٠٧٧٩٠ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
يحيى بن �سليمان بن عبداللـه احل�سرمي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عربات للم�ساريع املتميزة �ش.م.م

يعلن يحيى بن �شليمان بن عبداللـه احل�شرمي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة عربات للم�شاريع 

لتفاق  وفقا   ،١٢١٤١٦٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  املتميزة 

ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١٠/١٤م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:

كر�ساء - والية نزوى - حمافظة الداخلية
�ش.ب:٣٧٧ ر.ب:٦١١

هاتف رقم:٩٦٤٧١٤٤٤ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

حممد بن �سعود بن �سيف الغاربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الربح املتكامل �ش.م.م

يعلن حممد بن �شعود بن �شيف الغاربي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الربح املتكامل �ش.م.م، 

وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٨٥٠٣١، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ش.ب:٤١٥ ر.ب:١١٢ 
هاتف رقم:٩٥٤٠٠٠٤٩ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع العهد الع�سرية �ش.م.م

يعلن حممد بن �شعود بن �شيف الغاربي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع العهد الع�شرية 

�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٣٣٣٢٤، وللم�شفي وحـده حــــــق 

فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ش.ب:٥٧٤ ر.ب:١١٢ 
هاتف رقم:٩٢٣٢٢٩٧١ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

عامر بن حممد بن حمد احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مو�سع الثقل للتجارة - تو�سية

يعلن عامر بن حممد بن حمد احلجري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مو�شع الثقل للتجارة - 

تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠١٧١٦٦، وفقا لتفاق ال�شركاء املوؤرخ 

٢٠٢١/١٠/٢١م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 

العنوان  ال�شركـــة علــى  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  اجلميــع مراجعــــة 

الآتـي:

احليل ال�سمالية - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
  هاتف رقم:٩٨٨٢٠٤٤٥ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
حممد بن �سامل بن �سعيد احلجري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سايل بدية للخدمات التجارية - ت�سامنية

يعلن حممد بن �شامل بن �شعيد احلجري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأ�شايل بدية للخدمات 

التجارية - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٦٩٢٠١، وللم�شفي 

وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية بدية - حمافظة �سمال ال�سرقية
  هاتف رقم:٩٩٣٦٣٢٨٧ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

حمود بن علي بن را�سد القنوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سائر ال�سارق للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ب�شائر ال�شارق للتجارة  يعلن حمود بن علي بن را�شد القنوبي 

واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ٦٠٤١٧٩٥، وللم�شفي 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ش.ب:٩٠ ر.ب:٤٢٠ 
هاتف رقم:٩٨٨٨١٠٢٧ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة

\ احلداثة الوطنية للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن حمود بن علي بن را�شد القنوبي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة احلداثة الوطنية للتجارة 

١٠٠٥٦٣٥، وللم�شفي  اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم  واملقاولت - تو�شية، وامل�شجلة لدى 

وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ش.ب:٩٠ ر.ب:٤٢٠ 
هاتف رقم:٩٨٨٨١٠٢٧ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

 �سليمان بن �سيف بن هالل البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوجهة اجلديدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن  �شليمان بن �شيف بن هالل البو�شعيدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الوجهة اجلديدة 

  ،١١٤٦٦٠٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  واملقـــــاولت  للتجـــارة 

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـــي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفــي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
�ش.ب: ١٢٦٤ ر.ب: ١١١

  هاتف رقم: ٩٩٣٤٧٧٤٧ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
علي بن �سعيد بن �سليمان املعمري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق الغد للم�ساريع املتميزة - ت�سامنية

للم�شاريع  الغد  اآفاق  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  املعمري  �شليمان  �شعيد بن  يعلن علي بن 

وفقــــا   ،١٣٠٦٢٩٠ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية،   - املتميزة 

فـــي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفــي  ٢٠٢١/١١/١٥م،  املوؤرخ  ال�شركاء  لتفــــاق 

الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية عربي - حمافظة الظاهرة
  هاتف رقم: ٩٩٢٤٩٢٢٣ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

زايد بن عبداللـه بن حممد النا�سري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ينقل الع�سرية للم�ساريع املا�سية - ت�سامنية
الع�شريــة  ينقـــل  �شركــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  النا�شري  زايد بن عبداللـه بن حممد  يعلن 

للم�شاريــع املا�شيــة - ت�شامنيــة، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٧٠٥٢٧، 

وفقا لتفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١١/١٤م، وللم�شفــي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـــي 

الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية عربي - حمافظة الظاهرة
�ش.ب: ٣٣ ر.ب: ٥١١

  هاتف رقم: ٩٢٠٠٠٠٩٢ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
نا�سر بن حممد بن �سلطان اخلمي�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اخلمي�سي الذهبية - ت�سامنية

يعلن نا�شر بن حممد بن �شلطان اخلمي�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــة م�شاريع اخلمي�شي 

الذهبية - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٢٨٣٧٩، وفقا لتفاق 

الت�شفـيـــة  فـــي  ال�شركـــــــة  ٢٠٢١/١١/١٦م، وللم�شفــي وحـده حــــــق متثيـــــل  املوؤرخ  ال�شركاء 

التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية عربي - حمافظة الظاهرة
�ش.ب: ٣٣٨ ر.ب: ٥١٥

  هاتف رقم: ٩٦٦٦٦٩٥٦ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

اأمين بن بدر بن �سلطان عي�سى
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جود فود �ش.م.م

�ش.م.م،  فـــود  جـــود  �شركــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  عي�شـــى  �شلطـــان  بن  بــدر  بن  اأمين  يعلن 

املوؤرخ  ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،١٠٤٧٦٣٠ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلـــة 

٢٠٢١/٧/٤م، وللم�شفــي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـــي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 

اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

الآتـي:

القرم - والية مطرح - حمافظة م�سقط
  هاتف رقم: ٢٤٥٦٧٦٦٦ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بواين ال�ستثمار وتطوير العقارات �ش.م.م

يعلن اأمين بن بدر بن �شلطان عي�شى اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــة بواين ل�شتثمار وتطوير 

العقارات �ش.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجــل الـتجاري بالرقـم ١٠٥٨٩١٩، وفقا لتفاق 

ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٧/٤م، وللم�شفــي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـــي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:

روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط
  هاتف رقم: ٢٤٨١٢٢٥٦ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

حممد اأبو �سالح حجيي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�سر البداية �ش.م.م

يعلن حممد اأبو �شالح حجيي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــة ج�شر البداية �ش.م.م، وامل�شجلة 

لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٥٦١٣١، وللم�شفــي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة 

التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

اخلوير - والية بو�سر - حمافظة م�سقط
�ش.ب: ١٠٥ ر.ب: ١١٢

  هاتف رقم: ٩٥٤٥٤٥٦٦ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
مو�سى بن عبداللـه بن مو�سى الرئي�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإ�سكان عمان الدولية �ش.م.م

عمان  اإ�شكان  �شركــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الرئي�شي  مو�شى  بن  عبداللـه  بن  مو�شى  يعلن 

الدولية �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٥٦٥١١، وللم�شفــي وحـده 

حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـــي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ش.ب: ٦٠٧ ر.ب: ١١١
  هاتف رقم: ٩٩٨٨٣٢١٠ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

اأحمد بن م�سلم بن �سامل ثوغار
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة الفنية الذهبية للتجارة - ت�سامنية

يعلن اأحمد بن م�شلم بن �شامل ثوغار اأنـه يقــوم بت�شفـيــة ال�شركــة الفنيــــة الذهبية للتجارة - 

١٢٠٥٢٢٠، وللم�شفــي وحـده  الـتجاري بالرقـم  اأمانــة ال�شجــل  لـــدى  ت�شامنية، وامل�شجلـــة 

حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـــي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

  هاتف رقم: ٩١١٠٥٦٦٧ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة ح�سن بن م�سلم �سامل �سليمون قهور املهري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــة ح�شـــن بن م�شلــم �شامل  يعلن اأحمد بن م�شلم بن �شامل ثوغار 

�شليمون قهور املهري و�شريكه للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجــل الـتجاري 

بالرقـم ١١١٤٨٤٩، وللم�شفــي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـــي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

  هاتف رقم: ٩١١٠٥٦٦٧ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

حمود بن �سعيد بن �سليمان احلرا�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة اأبو حامت احلرا�سي و�سريكه للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن حمود بن �شعيد بن �شليمان احلرا�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــة اأبو حامت احلرا�شي 

بالرقـم  الـتجاري  ال�شجــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  تو�شية،   - واملقاولت  للتجارة  و�شريكه 

الغـيــــر، وعلـــى  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـــي  ال�شركـــــــة  ١١٦١٩٦٧، وللم�شفــي وحـده حــــــق متثيـــــل 

اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

الآتـي:

  هاتف رقم: ٩٢٢٧٨١٨٩ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
عبداللـه بن حممد بن �سالح ال�سلتي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة �سفاف وادي بني هني للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــة �شفاف وادي بني  يعلن عبداللـه بن حممد بن �شالح ال�شلتي 

بالرقـم  الـتجاري  ال�شجــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  ت�شامنية،   - واملقاولت  للتجارة  هني 

الغـيــــر، وعلـــى  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـــي  ال�شركـــــــة  ١١٢٩٧٦٤، وللم�شفــي وحـده حــــــق متثيـــــل 

اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

الآتـي:

والية الر�ستاق - حمافظة جنوب الباطنة
�ش.ب: ٤٣٣ ر.ب: ٣٢٩

  هاتف رقم: ٩٢٩٠١٧٠٣ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

�سامل بن �سنون بن عبداللـه العوي�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأ�سابع الف�سية �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركــة الأ�ضابع الف�ضية  يعلن �ضامل بن �ضنون بن عبداللـه العوي�ضي 

وحـده  وللم�ضفــي   ،١627732 بالرقـم  الـتجاري  ال�ضجــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�ضجلـــة  �ش.م.م، 

حــــــق متثيـــــل ال�ضركـــــــة فـــي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان الآتـي:

  ولية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة
�ش.ب: 6 ر.ب: 328  

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 

ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.

 امل�سفــي
�سعيد بن را�سد بن عبداللـه املعمري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم فلج العايل للتجارة �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركــة ن�ضيـــم فلــج العايل  يعلن �ضعيد بن را�ضد بن عبداللـه املعمري 

للتجارة �ش.م.م، وامل�ضجلـــة لـــدى اأمانــة ال�ضجــل الـتجاري بالرقـم ١029039، وفقا لتفاق 

الت�ضفـيـــة  فـــي  ال�ضركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�ضفــي  202١/7/27م،  املوؤرخ  ال�ضركاء 

التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�ضركـــة علــى العنوان الآتـي:

ولية الر�ستاق - حمافظة جنوب الباطنة
�ش.ب: 34 ر.ب: 318

  هاتف رقم: 99208959
كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 

ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ذروة املجد املتكاملة للتجارة - ت�سامنية
املجد  ذروة  �شركــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�شابات  لتدقيق  الباطنة  اأ�شواء  مكتب  يعلن 

املتكاملة للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجــل الـتجاري بالرقـم ١٢٠٥٨٠٥، 

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـــي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفــي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
�ش.ب: ٥٢٦ ر.ب: ٣١١

  هاتف رقم: ٩٩٧٠٦٥٩٩
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة خالد بن اأحمد بن زكريا الفار�سي واإخوانه للتجارة - تو�سية

بن  �شركـــــة خالـــد  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  لتدقيـــق احل�شابــــات  الباطنـــة  اأ�شـــواء  يعلن مكتب 

ال�شجــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  تو�شية،   - للتجارة  واإخوانه  الفار�شي  زكريا  بن  اأحمد 

الـتجاري بالرقـم ٣١٣١١٣٠، وللم�شفــي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـــي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
�ش.ب: ٥٢٦ ر.ب: ٣١١

  هاتف رقم: ٩٩٧٠٦٥٩٩
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كوخ الفروج احلديث �ش.م.م

يعلن مكتـــب اأ�شـــواء الباطنــة لتدقيــق احل�شابـات اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــة كــوخ الفروج 

احلديث �ش.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�شجــــل الـتجاري بالرقـم ١٢٤٠١٣٩، وللم�شفــي 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـــي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
�ش.ب: ٥٢٦ ر.ب: ٣١١

  هاتف رقم: ٩٩٧٠٦٥٩٩
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ذروة املجد الوطنية - ت�سامنية

املجد  ذروة  �شركــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�شابـات  لتدقيــق  الباطنــة  اأ�شـــواء  مكتـــب  يعلن 

الوطنية - ت�شامنية، وامل�شجلـــة لـدى اأمانة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم ١١٨٠٥٢٣، وللم�شفــي 

وحـده حــق متثيـــل ال�شركـــة فـــي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
�ش.ب: ٥٢٦ ر.ب: ٣١١

  هاتف رقم: ٩٩٧٠٦٥٩٩
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ذروة املجد الع�سرية للتجارة - ت�سامنية

املجد  ذروة  �شركــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�شابـات  لتدقيــق  الباطنــة  اأ�شـــواء  مكتـــب  يعلن 

الع�شرية للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـــة لـدى اأمانة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم ١١٨٩٦٥٥، 

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـــي  ال�شركـــة  متثيـــل  حــق  وحـده  وللم�شفــي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
�ش.ب: ٥٢٦ ر.ب: ٣١١

  هاتف رقم: ٩٩٧٠٦٥٩٩
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روح املجد الوطنية للتجارة - ت�سامنية

املجد  روح  �شركــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�شابـات  لتدقيــق  الباطنــة  اأ�شـــواء  مكتـــب  يعلن 

الوطنية للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـــة لـدى اأمانة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم ١١٩٤٤٤٥، 

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـــي  ال�شركـــة  متثيـــل  حــق  وحـده  وللم�شفــي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
�ش.ب: ٥٢٦ ر.ب: ٣١١

  هاتف رقم: ٩٩٧٠٦٥٩٩
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

خمي�ش بن حممد بن را�سد امل�سرفـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطاوؤو�ش للتجارة واخلدمات البرتوكيماوية �ش.م.م

يعلن خمي�ش بن حممد بن را�شد امل�شرفـي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــة الطـــاوؤو�ش للتجـــارة 

واخلدمات البرتوكيماوية �ش.م.م، وامل�شجلة لـدى اأمانة ال�شجـل الـتجاري بالرقم ١٣٤٨٣٦٩، 

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـــي  ال�شركـــة  متثيـــل  حــق  وحـده  وللم�شفــي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

  هاتف رقم: ٩٣٠٠١٣٠٠
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
�سعيد بن حممد بن �سعيد الندابي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو فاطمة لالإدارة واخلدمات ال�سحية �ش.م.م

لالإدارة  فاطمة  اأبو  �شركــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الندابي  �شعيد  بن  بن حممد  �شعيد  يعلن 

 ،١٠٧٩٣١٣ الـتجاري بالرقم  ال�شجـل  اأمانة  واخلدمــــات ال�شحيـــــة �ش.م.م، وامل�شجلة لـدى 

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـــي  ال�شركـــة  متثيـــل  حــق  وحـده  وللم�شفــي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ش.ب: ١٥ ر.ب: ١٢٤
  هاتف رقم: ٩٩٢٢٨٨٧٢

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي

-223-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

�سيف بن �سليمان بن حممد الهادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأمل  علي و�سريكها للتجارة �ش.م.م

اأمـــل علـــي  اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــة م�شاريع  يعلن �شيف بن �شليمان بن حممد الهادي 

 ،١٣٦٨٧٠٤ بالرقم  الـتجاري  ال�شجـل  اأمانة  لـدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  للتجارة  و�شريكها 

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـــي  ال�شركـــة  متثيـــل  حــق  وحـده  وللم�شفــي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

   هاتف رقم: ٩٩٣٣٩٥٦٨
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
حممد بن حمد بن �سامل الغيالين

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساحل املرتفعة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

املرتفعة  �شاحل  �شركــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الغيالين  �شامل  بن  حمد  بن  حممد  يعلن 

للتجارة واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلة لـدى اأمانة ال�شجـل الـتجاري بالرقم ١٠٠٩٤٠٦، 

فـــي  ال�شركـــة  وللم�شفــي وحـده حــق متثيـــل  ٢٠٢١/١١/١٦م،  املوؤرخ  ال�شركاء  وفقا لتفاق 

الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ش.ب: ١٨ ر.ب: ٤١٥
   هاتف رقم: ٩٥٦٦١٧٢٧

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

في�سل بن �سالح بن عبداللـه العرميي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التاج الهند�سية - ت�سامنية
يعلن في�شل بن �شالح بن عبداللـه العرميي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــة التاج الهند�شية - 

ت�شامنية، وامل�شجلة لـدى اأمانة ال�شجـل الـتجاري بالرقم ١٠٩٢٥١٥، وفقا لتفاق ال�شركاء 

املوؤرخ ٢٠٢١/١١/١٤م، وللم�شفــي وحـده حــق متثيـــل ال�شركـــة فـــي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

والية �سور - حمافظة جنوب ال�سرقية
�ش.ب: ٣٣ ر.ب: ٤١١

هاتف رقم: ٩٩٧٧٧٨٤٠
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سائم الر�ساغ للتجارة - ت�سامنية
الر�شاغ  ن�شائم  �شركــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  العرميي  عبداللـه  بن  �شالح  بن  في�شل  يعلن 

للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لـدى اأمانة ال�شجـل الـتجاري بالرقم ١٠٣١٥٠٢، وفقا لتفاق 

ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١١/١٤م، وللم�شفــي وحـده حــق متثيـــل ال�شركـــة فـــي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:

والية �سور - حمافظة جنوب ال�سرقية
�ش.ب: ٤٣ ر.ب: ٤١١

هاتف رقم: ٩٥١٤٠٥٧٧
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

زينب بنت اإبراهيم بن فار�ش ال�سيد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الواحة للحيوانات االأليفة �ش.�ش.و

اأنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركــة الواحة للحيوانات  اإبراهيم بن فار�ش ال�شيد  تعلن زينب بنت 

وللم�شفــية   ،١٣٦٩٣٥٥ بالرقم  الـتجاري  ال�شجـل  اأمانة  لـدى  وامل�شجلة  �ش.�ش.و،  الأليفة 

وحـدها حــق متثيـــل ال�شركـــة فـــي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــية 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ش.ب: ١٥ ر.ب: ١٢٤
هاتف رقم: ٩٩٢٦٧٢٦٤

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــية
فهد بن حمود بن �سامل احلكماين

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فهد احلكماين للتجارة ال�ساملة �ش.م.م

يعلن فهد بن حمود بن �شامل احلكماين اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــة فهد احلكماين للتجارة 

لتفاق  وفقا   ،١٢٤٢٢٥٧ بالرقم  الـتجاري  ال�شجـل  اأمانة  لـدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  ال�شاملة 

ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٩/٢٦م، وللم�شفــي وحـده حــق متثيـــل ال�شركـــة فـــي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:

هاتف رقم: ٩٩٨٨٩٠٩٨
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

م�سعود بن را�سد بن �ساملني الكيومي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطاحونة الف�سية �ش.م.م

يعلن م�شعود بن را�شد بن �شاملني الكيومي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــة الطاحونة الف�شية 

١٣٢٥٠٨٩، وللم�شفــي وحـده حــق  �ش.م.م، وامل�شجلة لـدى اأمانة ال�شجـل الـتجاري بالرقم 

متثيـــل ال�شركـــة فـــي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

غال - والية بو�سر - حمافظة م�سقط
هاتف رقم: ٩٧٢٢٢٢٣٣

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
حمد بن �سليمان بن �سويدان املالكي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول الروابي للتجارة - ت�سامنية

الروابــــي  �شهــــول  يقــوم بت�شفـيــة �شركــة  اأنـه  املالكي  �شليمــان بن �شويدان  يعلن حمـــد بن 

للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لـدى اأمانة ال�شجـل الـتجاري بالرقم ١٢٧٤٣٧١، وللم�شفــي 

وحـده حــق متثيـــل ال�شركـــة فـــي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية القابل - حمافظة �سمال ال�سرقية
هاتف رقم: ٩٢٦١٧٨٨٥

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

مكتب جمان لال�ست�سارات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سبحي للتجارة �ش.م.م

للتجارة �ش.م.م،  ال�شبحي  �شركــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  يعلن مكتــــب جمــــان لال�شت�شـــارات 

املوؤرخ  ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،١٣١٤٤٤٠ بالرقم  الـتجاري  ال�شجـل  اأمانة  لـدى  وامل�شجلة 

٢٠٢١/١٠/٢٤م، وللم�شفــي وحـده حــق متثيـــل ال�شركـــة فـــي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 

اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

الآتـي:

�ش.ب: ٣١١٨ ر.ب: ١١٢ روي
هاتف رقم: ٢٤٥٦٥٠٠١

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــي
م�سلم بن �سامل بن �سهيل جعبوب

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة م�سلم بن �سامل �سهيل جعبوب و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن م�شلم بن �شامل بن �شهيل جعبوب اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــة م�شلم بن �شامل �شهيل 

بالرقم  الـتجاري  ال�شجـل  اأمانة  لـدى  وامل�شجلة  ت�شامنية،   - للتـــجارة  و�شريكـــه  جعبـــوب 

١٠٠١٥٢٦، وللم�شفــي وحـده حــق متثيـــل ال�شركة فــي الت�شفـية اأمام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

هاتف رقم: ٩٤٠١٠٠٠٠
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

وي جيك �سوان مارغريت
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جي اأم �سي للتكنولوجيا �ش.م.م
يعلن وي جيك �شوان مارغريت اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــة جي اأم �شي للتكنولوجيا �ش.م.م، 

املوؤرخ  ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،١٣١٣٥٩٤ بالرقم  الـتجاري  ال�شجـل  اأمانة  لـدى  وامل�شجلة 

وعلـــى  الغـيــــر،  اأمام  الت�شفـية  فــي  ال�شركة  متثيـــل  حــق  وحـده  وللم�شفــي  ٢٠٢١/٣/١٦م، 

اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

الآتـي:

�ش.ب: ٥٣ ر.ب: ١٣٥
هاتف رقم: ٩٦٦٠٠١١٩

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــي
حيان بن علي بن مال اللـه اللواتي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جزيرة الريا�سة �ش.م.م

الريا�شة  جزيرة  �شركــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  اللواتي  اللـه  مال  بن  علي  بن  حيان  يعلن 

ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،١٢٢٤٩٢١ بالرقم  الـتجاري  ال�شجـل  اأمانة  لـدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 

الغـيــــر،  اأمام  الت�شفـية  فــي  ال�شركة  متثيـــل  حــق  وحـده  وللم�شفــي  ٢٠٢١/٨/٩م،  املوؤرخ 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط
�ش.ب: ٢٦٦٣ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٩٢٢٩٩٧٤

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

ن�سر بن ريا�ش بن ح�سن الع�سفور
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خلية احلياة �ش.م.م

يعلن ن�شر بن ريا�ش بن ح�شن الع�شفور اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــة خلية احلياة �ش.م.م، 

املـــوؤرخ  ال�شركـــاء  وفقــا لتفــاق   ،١٢٥٩٩٩٥ بالرقم  الـتجاري  ال�شجـل  اأمانة  لـدى  وامل�شجلة 

وعلـــى  الغـيــــر،  اأمام  الت�شفـية  فــي  ال�شركة  متثيـــل  حــق  وحـده  وللم�شفــي  ٢٠٢١/١٠/٦م، 

اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

الآتـي:

حمافظة م�سقط
هاتف رقم: ٩٩٨٥٥٤٤٣

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــي
ح�سن بن �سامل بن �سهيل جعبوب

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طريق ال�سحراء ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية

يعلن ح�شن بن �شامل بن �شهيل جعبوب اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــة طريق ال�شحراء ال�شاملة 

للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لـدى اأمانة ال�شجـل الـتجاري بالرقم ١١٤٥٧٩٢، وللم�شفــي 

وحـده حــق متثيـــل ال�شركة فــي الت�شفـية اأمام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

هاتف رقم: ٩٥٤٤٩٥٥٩
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

علي بن عي�سى بن حممد الرا�سدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نواظر املعبيلة للتجارة �ش.م.م

يعلن علي بن عي�شى بن حممد الرا�شدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــة نواظر املعبيلة للتجارة 

�ش.م.م، وامل�شجلة لـدى اأمانة ال�شجـل الـتجاري بالرقم ١٣١١٣٩٤، وفقــا لتفــاق ال�شركـــاء 

الغـيــــر،  اأمام  الت�شفـية  فــي  ال�شركة  حــق متثيـــل  وحـده  وللم�شفــي  ٢٠٢١/٩/١٤م،  املـــوؤرخ 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

املعبيلة اجلنوبية - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
هاتف رقم: ٩٩٦٩٧٨٣٩

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــي
حممد بن مرهون بن �سامل احل�سيني

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مبني �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــة مبــــني �ش.م.م،  يعلن حممد بن مرهــون بن �شالـــم احل�شيـــني 

وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شجـل الـتجاري بالرقم ١٣٢٧٥٢٤، وفقــا لتفــاق ال�شركـــاء املـــوؤرخ 

وعلـــى  الغـيــــر،  اأمام  الت�شفـية  فــي  ال�شركة  متثيـــل  حــق  وحـده  وللم�شفــي  ٢٠٢١/٤/٢٨م، 

اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

الآتـي:

حمافظة م�سقط
هاتف رقم: ٩٧٧٧٨٣٩٣

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

مكتب النربا�ش املتاألق 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سراب الكون للتجارة - ت�سامنية

يعلن مكتب النربا�ش املتاألق اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــة �شراب الكون للتجارة - ت�شامنية، 

وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شجـل الـتجاري بالرقم ١١٢٢٠٠٠، وللم�شفــي وحـده حــق متثيـــل 

ال�شركة فــي الت�شفـية اأمام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

هاتف رقم: ٧٩٦٦٦٤٠٤
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــي
مكتب اأبو متام - حما�سبون قانونيون

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي ال�ساروج املتحدة �ش.م.م

يعلن مكتب اأبو متام - حما�شبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــة روابي ال�شاروج 

املتحدة �ش.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شجـل الـتجاري بالرقم ١٢٠٩٨١١، وفقــا لتفــاق 

ال�شركـــاء املـــوؤرخ ٢٠٢١/١٠/٣١م، وللم�شفــي وحـده حــق متثيـــل ال�شركة فــي الت�شفـية اأمام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:

الوطية - بناية الرميلة )١٠٦( - الطابق االأول - مكتب رقم: ١٢
�ش.ب: ٥٧ ر.ب: ١١٨

هاتف رقم: ٢٤٥٧١٣٢٠ - ٢٤٥٧١٣٢١ فاك�ش رقم: ٢٤٥٧١٣٢٤
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

حممد بن مرهون بن �سامل احل�سيني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بالتينيوم للحلول العاملية �ش.م.م

يعلن حممد بن مرهون بن �شامل �حل�شيني �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــة بالتينيوم للحلول 

�لعاملية �ش.م.م، و�مل�شجلـــة لـــدى �أمانـــة �ل�شجـل �لـتجاري بالرقم ١3٤53١6، وفقــا التفــاق 

�أمام  �لت�شفـية  فــي  �ل�شركة  وللم�شفــي وحـده حــق متثيـــل  202١/9/6م،  �ملـــوؤرخ  �ل�شركـــاء 

�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية بو�سر - حمافظة م�سقط
هاتف رقم: 97778393 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي
خمي�ش بن �سعيد بن خمي�ش الزدجايل

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو عزير �ش.م.م

يعلن خمي�ش بن �شعيد بن خمي�ش �لزدجايل �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــة �أبو عزير �ش.م.م، 

و�مل�شجلـــة لـــدى �أمانـــة �ل�شجـل �لـتجاري بالرقم ١525069، وفقــا التفــاق �ل�شركـــاء �ملـــوؤرخ 

202١/١١/١5م، وللم�شفــي وحـده حــق متثيـــل �ل�شركة فــي �لت�شفـية �أمام �لغـيــــر، وعلـــى 

�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:

�ش.ب: 1242 ر.ب: 114
هاتف رقم: 95959181 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

عدنان بن عبدالرحمن بن حمدان االأن�ساري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القبة املا�سية العاملية �ش.م.م

يعلن عدنان بن عبد�لرحمن بن حمد�ن �الأن�شاري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــة �لقبة �ملا�شية 

وللم�شفــي   ،١١٤7١٨3 بالرقم  �لـتجاري  �ل�شجـل  �أمانـــة  لـــدى  و�مل�شجلـــة  �ش.م.م،  �لعاملية 

وحـده حــق متثيـــل �ل�شركة فــي �لت�شفـية �أمام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
�ش.ب: 113 ر.ب: 322

هاتف رقم: 96088866 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي
عو�ش بن حفيظ بن عو�ش ال�سنفري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سنفري املتكاملة �ش.م.م

يعلن عو�ش بن حفيظ بن عو�ش �ل�شنفري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــة �ل�شنفري �ملتكاملة 

�ش.م.م، و�مل�شجلـــة لـــدى �أمانـــة �ل�شجـل �لـتجاري بالرقم ١329067، وللم�شفــي وحـده حــق 

متثيـــل �ل�شركة فــي �لت�شفـية �أمام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار
�ش.ب: 2424 ر.ب: 211
هاتف رقم: 90727777 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

داود بن �سليمان بن �سامل الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اال�ستربق لال�ستثمار �ش.م.م

�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــة �ال�شتربق لال�شتثمار  يعلن د�ود بن �شليمان بن �شامل �لهنائي 

�ش.م.م، و�مل�شجلـــة لـــدى �أمانـــة �ل�شجـل �لـتجاري بالرقم ١3٤٨٤57، وفقــا التفــاق �ل�شركـــاء 

�لغـيــــر،  �أمام  �لت�شفـية  فــي  �ل�شركة  حــق متثيـــل  وحـده  وللم�شفــي  202١/7/2٨م،  �ملـــوؤرخ 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

والية بهالء - حمافظة الداخلية
�ش.ب: 483 ر.ب: 612

هاتف رقم: 95699615 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي
اأحمد بن �سعيد بن حممد الوهيبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البوؤرة للتجهيزات - تو�سية

يعلن �أحمد بن �شعيد بن حممد �لوهيبي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــة �لبوؤرة للتجهيز�ت - 

تو�شية، و�مل�شجلـــة لـــدى �أمانـــة �ل�شجـل �لـتجاري بالرقم ١026٤١9، وللم�شفــي وحـده حــق 

متثيـــل �ل�شركة فــي �لت�شفـية �أمام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: 92883370 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

حمود بن علي بن را�شد القنوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة زحل لل�شفر وال�شياحة �ش.م.م

يعلن حمود بن علي بن را�سد القنوبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة زحل لل�سفر وال�سياحة 

�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٣٥٠٣٦، وللم�سفي وحـده حــــــق 

فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ش.ب:٩٠ ر.ب:٤٢٠ 
 هاتف رقم:٩٨٨٨١٠٢٧ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الربجمة املتكاملة �ش.م.م

يعلن حمود بن علي بن را�سد القنوبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الربجمة املتكاملة �ش.م.م، 

وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٧٦٦٣٨، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ش.ب:٩٠ ر.ب:٤٢٠ 
 هاتف رقم:٩٨٨٨١٠٢٧ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأعمال الظاهرة �ش.م.م

يعلن حمود بن علي بن را�سد القنوبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأعمال الظاهرة �ش.م.م، 

وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٧٦٤٠١، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ش.ب:٩٠ ر.ب:٤٢٠ 
 هاتف رقم:٩٨٨٨١٠٢٧ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
�شليمان بن حممد بن عبداللـه امل�شكري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ح�شن ال�شباك للتجارة - ت�شامنية

ال�سباك  ح�سن  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  امل�سكري  عبداللـه  بن  حممد  بن  �سليمان  يعلن 

٦٠٥٦٤١٥، وللم�سفي  اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى 

وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

 هاتف رقم:٩٩٤٦٥٩٣٦ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
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�شعيد بن �شامل بن حممد الرا�شدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شاحل ال�شرقية للمقاوالت �ش.م.م

ال�سرقية  �ساحل  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الرا�سدي  حممد  بن  �سامل  بن  �سعيد  يعلن 

للمقاولت �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٣٦١٢٣، وفقا لتفاق 

الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٨/٢٣م،  املوؤرخ  ال�سركاء 

اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ش.ب:٢٢٤٥ ر.ب:١٣٠ 
 هاتف رقم:٩٩٥٩٩٩٣٧ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الفار�ش للخدمات �ش.م.م

الفار�ش  م�ساريع  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الرا�سدي  بن حممد  �سامل  بن  �سعيد  يعلن 

للخدمات �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٨٩٩٨٩، وفقا لتفاق 

الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٨/٢٣م،  املوؤرخ  ال�سركاء 

اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ش.ب:٢٢٤٥ ر.ب:١٣٠ 
 هاتف رقم:٩٩٥٩٩٩٣٧ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

علي بن را�شد بن حميد الناعبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة داوؤد العامري و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

و�سريكه  العامري  داوؤد  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الناعبي  بن حميد  را�سد  بن  علي  يعلن 

١١٤٦٦٣٦، وللم�سفي  اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى 

وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ش.ب:١٢٩ ر.ب:٦١٧ 
 هاتف رقم:٩٩٤٥٨٥٤١ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شماء ينقل الوطنية - تو�شية

 - الوطنية  ينقل  �سماء  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الناعبي  بن حميد  را�سد  بن  علي  يعلن 

١١٢٧٧٧٤، وللم�سفي وحـده حــــــق  الـتجاري بالرقـم  اأمانة ال�سجل  تو�سية، وامل�سجلة لدى 

متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ش.ب:١٢٩ ر.ب:٦١٧ 
 هاتف رقم:٩٩٤٥٨٥٤١ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

جا�شم بن حممد بن �شامل الها�شمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مرادي خلدمات ال�شياحة �ش.م.م
اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة مرادي خلدمات  الها�سمي  يعلن جا�سم بن حممد بن �سامل 

ال�سياحة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٩٩٩٥١، وفقا لتفاق 

ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢٠م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 

اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية الر�شتاق - حمافظة جنوب الباطنة
�ش.ب:٣٤ ر.ب:٣٢٩ 

 هاتف رقم:٩٩٠٣٨٣٤٣ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبراج ال�شويق املتميزة - ت�شامنية
ال�سويق  اأبراج  يقــوم بت�سفـيــة �سركة  اأنـه  الها�سمي  �سامل  يعلن جا�سم بن حممد بن 

١٢٤٢٨٠٨، وفقا  اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  املتميزة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى 

فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/١١/٥م،  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق 

التــي  الأمــور  فـــي كافــــــة  امل�سفـــي  الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام  الت�سفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية الر�شتاق - حمافظة جنوب الباطنة
�ش.ب:٥٠ ر.ب:٣٢٩ 

 هاتف رقم:٩٩٠٣٨٣٤٣ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

يون�ش بن مو�شى بن علي البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دار االأفكار �ش.م.م

يعلن يون�ش بن مو�سى بن علي البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة دار الأفكار �ش.م.م، 

حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،١١٦٢٠٦٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 

متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

القرم - حمافظة م�شقط
�ش.ب:٣٩٨ ر.ب:٥١١ 

 هاتف رقم:٩٦٩٢٩٩٩٩ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بيت النخلة �ش.م.م

يعلن يون�ش بن مو�سى بن علي البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة بيت النخلة �ش.م.م، 

وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٧٩٧١٢، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية بو�شر - حمافظة م�شقط
�ش.ب:٤٠٧ ر.ب:١١٥ 

 هاتف رقم:٩٦٩٢٩٩٩٩ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي

-241-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

ماجد بن �شعيد بن �شعد غوا�ش
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة قو�ش قزح للمعادن �ش.م.م

يعلن ماجد بن �سعيد بن �سعد غوا�ش اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة قو�ش قزح للمعادن �ش.م.م، 

املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١٣٣٢٣١١ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 

الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/١١/١٣م، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

والية �شاللة - حمافظة ظفار
 هاتف رقم:٩١٣٢٢١١٠ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شقط العامة للخر�شانة اجلاهزة �ش.م.م

يعلن ماجد بن �سعيد بن �سعد غوا�ش اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�سقط العامة للخر�سانة 

١٢٩٨٩١٤، وفقا لتفاق  بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  اجلاهزة �ش.م.م، 

الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  ٢٠٢١/١١/١٣م، وللم�سفي وحـده  املوؤرخ  ال�سركاء 

اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية �شاللة - حمافظة ظفار
 هاتف رقم:٩٩٣٣٣٨٠٤ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة غوا�ش املتحدة لال�شتثمار �ش.م.م

يعلن ماجد بن �سعيد بن �سعد غوا�ش اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة غوا�ش املتحدة لال�ستثمار 

ال�سركاء  ١١٤٣٠٨٨، وفقا لتفاق  بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  �ش.م.م، 

املوؤرخ ٩ /٢٠٢١/١١م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

والية �شاللة - حمافظة ظفار
 هاتف رقم:٩٩٣٣٣٨٠٤ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
حممد بن �شامل بن اأحمد جعبوب

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة حممد بن �شامل بن اأحمد جعبوب و�شركاه للتجارة - ت�شامنية
يعلن حممد بن �سامل بن اأحمد جعبوب اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة حممد بن �سامل بن 

الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  ت�سامنية،   - للتجارة  و�سركاه  اأحمد جعبوب 

اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،١٠١٨٥٩٨ بالرقـم 

باأعمــال  تتعلــــق  التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية �شاللة - حمافظة ظفار
�ش.ب:١٩٢٦ ر.ب:٢١١

 هاتف رقم:٩٩٧٤٠٥٥٥ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

ماجد بن خمي�ش بن �شامل املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االإ�شناد للتجارة �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الإ�سناد للتجارة  يعلن ماجد بن خمي�ش بن �سامل املقبايل 

�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٥٩٧٦٢، وفقا لتفاق ال�سركاء 

اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠١٩/٧/١٠م،  املوؤرخ 

باأعمــال  تتعلــــق  التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر، 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ش.ب:٥٤٩ ر.ب:١١٥ 
هاتف رقم:٩٩٣١٨٢٤٩ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأيدي الذهبية للحا�شب االآيل �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الأيدي الذهبية  يعلن ماجد بن خمي�ش بن �سامل املقبايل 

للحا�سب الآيل �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٧٣٨٦٩، وفقا 

فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠١٩/٧/١٠م،  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق 

التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ش.ب:٥٤٩ ر.ب:١١٥ 
هاتف رقم:٩٩٣١٨٢٤٩ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

علي بن عبداللـه بن علي املعويل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بيت الغ�شام املتميزة �ش.م.م
يعلن علي بن عبداللـه بن علي املعويل اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة بيت الغ�سام املتميزة 

�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٧٩١٧٩، وفقا لتفاق ال�سركاء 

اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وللم�سفي وحـده  ٢٠٢١/١١/١١م،  املوؤرخ 

باأعمــال  تتعلــــق  التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر، 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة
�ش.ب:٩٠٧ ر.ب:٣٢٠ 

هاتف رقم:٩٣٦٦٥٥١٣ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
جماهد بن حممد بن نا�شر املعمري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مدن امللح املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن جماهد بن حممد بن نا�سر املعمري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة مدن امللح املتحدة 

للتجارة واملقاولت �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٨٣٠٤٦، 

ال�سركـــــــة  ٢٠١٨/٨/٣٠م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  املوؤرخ  ال�سركاء  وفقا لتفاق 

فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ش.ب:٨٠٦ ر.ب:١١١ 
هاتف رقم:٩٦٧٦٧٤٨٢ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

خليل بن نا�شر بن حمود ال�شيذاين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شبكة اليقني الذكية �ش.م.م

يعلن خليل بن نا�سر بن حمود ال�سيذاين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سبكة اليقني الذكية 

�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٨٨٦٨٠، وللم�سفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ش.ب:٢٩٠٢ ر.ب:١١١ 
هاتف رقم:٩٢٢٦٢٩٩٩ -٩٦١١١٨٩٢ -٩٥٣٧٣٤٦٠ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
حممد عبدالروؤوف

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عبدالروؤوف الدولية �ش.م.م

وامل�سجلة  �ش.م.م،  الدولية  عبدالروؤوف  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  عبدالروؤوف  حممد  يعلن 

٢٠٢١/٥/١٩م،  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١١٠٤٩١١ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى 

وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ش.ب:٤٢٢ ر.ب:١١٤ 
هاتف رقم:٩٩٠٧٩٢٠٤ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

خالد بن حمد بن �شامل الغيالين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تاج املعايل الدولية �ش.م.م
اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة تاج املعايل الدولية  يعلن خالد بن حمد بن �سامل الغيالين 

�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٥٩٦٢٧، وفقا لتفاق ال�سركاء 

املوؤرخ ٢٠٢١/٨/٤م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

والية �شور - حمافظة جنوب ال�شرقية
 هاتف رقم:٩٩٧٩٦٧٧٠ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
فالح بن �شليم بن م�شبح الغافري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دواء القلوب �ش.م.م

يعلن فالح بن �سليم بن م�سبح الغافري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة دواء القلوب �ش.م.م، 

املوؤرخ  ال�سركاء  وفقا لتفاق   ،١٢٣٨٢٢٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 

الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٥/٢٤م، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

املعبيلة اجلنوبية - والية ال�شيب - حمافظة م�شقط
�ش.ب:٣٣٣ ر.ب:٤٢١ 

 هاتف رقم:٩٩٠٢٩١٩٣ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

حمد بن �شالح بن عبداللـه امل�شايخي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة اأبو نايف امل�شايخي للتجارة واملقاوالت - تو�شية

يعلن حمد بن �سالح بن عبداللـه امل�سايخي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأبو نايف امل�سايخي 

للتجارة واملقاولت - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٢٥٧٥٦، 

ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وللم�سفي وحـده  ٢٠٢١/١٠/١١م،  املوؤرخ  ال�سركاء  وفقا لتفاق 

فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ش.ب:١٨ ر.ب:٤١٥ 
 هاتف رقم:٩٩٧٦٧٧١٥ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
حمزة بن هالل بن �شليمان اخلرو�شي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ركن االأمان ال�شاملة �ش.م.م

الأمان  ركن  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  اخلرو�سي  �سليمان  بن  هالل  بن  حمزة  يعلن 

ال�ساملة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٥٢٢٣٨، وفقا لتفاق 

ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢١م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 

اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

اخلو�ش - والية ال�شيب - حمافظة م�شقط
�ش.ب:١٤٩ ر.ب:١٢٣ 

 هاتف رقم:٩٦١١٨٨٩٣ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

عمار بن عبدالرحمن بن حممد الزرافـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة قرية احل�شاة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن عمار بن عبدالرحمن بن حممد الزرافـي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة قرية احل�ساة للتجارة 

واملقاولت �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١١٣٠٢٧، وللم�سفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

املعبيلة اجلنوبية - والية ال�شيب - حمافظة م�شقط
�ش.ب:٦٢٠ ر.ب:١١٧ 

 هاتف رقم:٩٩٣٦٢٥١٩ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
حمود بن حامد بن حمود الريامي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البوابة اخل�شراء الدولية �ش.م.م

البوابة اخل�سراء  يقــوم بت�سفـيــة �سركة  اأنـه  الريامي  يعلن حمود بن حامد بن حمود 

الدولية �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٥٣٥٠٦، وفقا لتفاق 

٢٠٢١/٩/١٥م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة  ال�سركاء املوؤرخ 

اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

اخلوير اجلنوبية - والية بو�شر - حمافظة م�شقط
  هاتف رقم:٩٩٢٠٠٠٤٤ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

علي بن الظبيب بن حمد اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ملتقى احلاجر للتجارة واملقاوالت - تو�شية
يعلن علي بن الظبيب بن حمد اجلنيبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ملتقى احلاجر للتجارة 

واملقاولت - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٣٠١٨١، وللم�سفي 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

 والية اأدم - حمافظة الداخلية
�ش.ب:٢٠ ر.ب:٦١٨ 

هاتف رقم:٩٢٣٦٠٠٦٢ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
�شالح بن �شعيد بن را�شد النا�شري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احل�شن القدمي للتجارة واملقاوالت - تو�شية

يعلن �سالح بن �سعيد بن را�سد النا�سري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة احل�سن القدمي للتجارة 

واملقاولت - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٥٤٦٩٨٨، وفقا لتفاق 

ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١١/٧م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:

والية الر�شتاق - حمافظة جنوب الباطنة
�ش.ب:١١ ر.ب:٣١٨ 

 هاتف رقم:٩٢١٢٢٥٧٤ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

اإدري�ش بن �شيف بن علي الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شقر الوادي للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سقر الوادي للتجارة  اإدري�ش بن �سيف بن علي الرواحي  يعلن 

واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٤٧٤٧٧٤، وفقا لتفاق 

ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١١/٢م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:

والية �شمائل - حمافظة الداخلية
 هاتف رقم:٩٨٥٥٥٥٤٨ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
�شليمان بن �شليم بن حمد املحروقي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع املحروقي الف�شية - تو�شية

املحروقي  �سركة م�ساريع  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  املحروقي  �سليم بن حمد  �سليمان بن  يعلن 

وللم�سفي   ،١١١٣٥٨٦ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - الف�سية 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية اأدم - حمافظة الداخلية
 هاتف رقم:٩٢١٨٨٢٥٥ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

م�شعود بن را�شد بن �شاملني الكيومي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االن�شهار للتجارة العامة �ش.م.م

يعلن م�سعود بن را�سد بن �ساملني الكيومي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الن�سهار للتجارة العامة 

حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،١٢٧٨٨٢٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 

متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

غال - والية بو�شر- حمافظة م�شقط
 هاتف رقم:٩٧٢٢٢٢٣٣ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
جنوى بنت �شعيد بن عامر البهلولية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شعاع جعالن املتحدة للتجارة - تو�شية

تعلن جنوى بنت �سعيد بن عامر البهلولية اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة �سعاع جعالن املتحدة 

للتجارة - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٠٣٥٤٩، وفقا لتفاق 

الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـدها  وللم�سفية  ٢٠٢١/١١/٣م،  املوؤرخ  ال�سركاء 

اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ش.ب:١٨ ر.ب:٤١٥ 
 هاتف رقم:٩٩٥٩٦٣٣١ 

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

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

حنان بنت حميدان بن �شعيد احلارثية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حنان احلارثي لال�شتثمار �ش.م.م
احلارثي  حنان  �سركة  بت�سفـيــة  تقــوم  اأنـها  احلارثية  �سعيد  بن  حميدان  بنت  حنان  تعلن 

١٣٨٢٨٥٢، وفقا لتفاق  اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  لال�ستثمار �ش.م.م، وامل�سجلة لدى 

الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  ٢٠٢١/١١/٢١م، وللم�سفية وحـدها حــــــق متثيـــــل  املوؤرخ  ال�سركاء 

باأعمــال  التــي تتعلــــق  الأمــور  فـــي كافــــــة  امل�سفـــية  الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ش.ب:١١١ ر.ب:١١١ 
 هاتف رقم:٩٩٣٩٩٥٥٦ 

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

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــية
جمال جان ملنج �شالح البلو�شية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع جمال جان املتكاملة �ش.م.م

جان  جمال  م�ساريع  �سركة  بت�سفـيــة  تقــوم  اأنـها  البلو�سية  �سالح  ملنج  جان  جمال  تعلن 

لتفاق  وفقا   ،١٢٨١٧١٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  املتكاملة 

الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها  وللم�سفية  ٢٠٢١/٩/٢٠م،  املوؤرخ  ال�سركاء 

باأعمــال  التــي تتعلــــق  الأمــور  فـــي كافــــــة  امل�سفـــية  الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية العامرات - حمافظة م�شقط
�ش.ب:٢٩٤ ر.ب:١١٢ 

 هاتف رقم:٩٩٦٩٩٩٠٢ 
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

مكتب الرباعي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات املالية واالإدارية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شحراء العربية للم�شاريع ال�شاملة �ش.م.م
يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات املالية والإدارية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة 

�سركة ال�سحراء العربية للم�ساريع ال�ساملة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 

الغـيــــر،  اأمــام  ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة  ١١١٣٦٦٢، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  بالرقـم 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

�ش.ب:٢٣ ر.ب:١٣٣ 
 هاتف رقم:٩٥٠٦٤٠٦٠ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
مكتب امللكي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات املالية واالإدارية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عبري امل�شنعة للتجارة واملقاوالت �ش.�ش.و

بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  والإدارية  املالية  وال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  امللكي  مكتب  يعلن 

اأمانة ال�سجل الـتجاري  �سركة عبري امل�سنعة للتجارة واملقاولت �ش.�ش.و، وامل�سجلة لدى 

الغـيــــر،  اأمــام  ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة  ١١٠٤٣٢١، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  بالرقـم 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

�ش.ب:٢٣ ر.ب:١٣٣ 
 هاتف رقم:٩٢٣٢٨٢٢٢ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

�شعيد بن اأحمد بن �شعد �شفرار
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة براري ال�شالمة للتجارة �ش.م.م
يعلن �سعيد بن اأحمد بن �سعد �سفرار اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة براري ال�سالمة للتجارة 

�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٧٤٣٤٧٣، وللم�سفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

 والية بو�شر- حمافظة م�شقط
�ش.ب:٣٣١ ر.ب:١١١ 

هاتف رقم:٩٤٤٤٠٤٤٤ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
عبداللـه بن �شامل الكلباين

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة �شاطئ ال�شنقر للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
للتجارة  ال�سنقر  �ساطئ  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الكلباين  �سامل  بن  عبداللـه  يعلن 

واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٣٠٤٢٥٢٩، وللم�سفي 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

 والية الربميي- حمافظة الربميي
�ش.ب:٧١٩ ر.ب:٣١١ 

هاتف رقم:٩٩٤٥٩٤٢٧ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

اإبراهيم بن علي بن حممد اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بحار اخلري املتميزة �ش.م.م
اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة بحار اخلري املتميزة  اإبراهيم بن علي بن حممد اللواتي  يعلن 

�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٨٤٥٧٧، وللم�سفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

 والية مطرح - حمافظة م�شقط
�ش.ب:١١٢٢ ر.ب:١١٤ 
هاتف رقم:٩٩٣٥٤٥٢٧ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
حممد بن �شيف بن حمود ال�شباري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شعاع اأدم - ت�شامنية

يعلن حممد بن �سيف بن حمود ال�سباري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سعاع اأدم - ت�سامنية، 

املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١٠١٤٤٦٥ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 

الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/١٠/٢٠م، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

 والية اأدم - حمافظة الداخلية
�ش.ب:١٣١ ر.ب:٦١٨ 

هاتف رقم:٩٢٨٢٥٢٢١ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

ماجد بن �شعيد بن �شعد غوا�ش
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة امل�شرق العربي الفنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

الفنية  العربي  امل�سرق  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  �سعد غوا�ش  بن  �سعيد  بن  يعلن ماجد 

 ،١١٥٢٨٩٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  واملقاولت  للتجارة 

فـي  ال�سركـــــــة  ٢٠٢١/١١/٩م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  املوؤرخ  ال�سركاء  وفقا لتفاق 

الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

 والية �شاللة - حمافظة ظفار
 هاتف رقم:٩٩٣٣٣٨٠٤ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة ماجد بن �شعيد �شعد غوا�ش و�شريكه للتجارة �ش.م.م

�سعد  �سعيد  بن  ماجد  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  غوا�ش  �سعد  بن  �سعيد  بن  ماجد  يعلن 

غوا�ش و�سريكه للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٢١٦٢٢١٠، 

وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١١/١٠م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 

الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

 والية �شاللة - حمافظة ظفار
 هاتف رقم:٩٩٣٣٣٨٠٤ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مطاحن م�شقط العاملية �ش.م.م

يعلن ماجد بن �سعيد بن �سعد غوا�ش اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة مطاحن م�سقط العاملية 

�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٣٠٠٨٣٣، وللم�سفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

 والية �شاللة - حمافظة ظفار
 هاتف رقم:٩٩٣٣٣٨٠٤ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
اأحمد بن م�شلم بن علي جعبوب

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة اأحمد بن م�شلم بن علي جعبوب للتجارة - ت�شامنية

يعلن اأحمد بن م�سلم بن علي جعبوب اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأحمد بن م�سلم بن علي جعبوب 

وللم�سفي   ،١٠٢١٢٥٥ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - للتجارة 

وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

 والية �شاللة - حمافظة ظفار
 هاتف رقم:٩٩٧٤٠٥٥٥ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي

-258-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

علي بن طالب بن �شعيد الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع العلوية اجلديدة �ش.م.م

يعلن علي بن طالب بن �سعيد الوهيبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع العلوية اجلديدة 

ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١١٩٤٩٢٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 

املوؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢٠م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

العتكية - والية العامرات - حمافظة م�شقط
 هاتف رقم:٩٦٢٢٩٩٠٢ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
عبد املجيد بن �شمبيه بن حممد الزدجايل

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة واحة بابل للتجارة واملقاوالت - تو�شية

يعلن عبد املجيد بن �سمبيه بن حممد الزدجايل اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة واحة بابل للتجارة 

واملقاولت - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠١٦٩٢٦، وفقا لتفاق 

ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١٠/١٢م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:

 هاتف رقم:٩٩٢٦٦٦٢٣ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

جا�شم بن حممد بن �شامل الها�شمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نور الهالل املتحدة �ش.م.م

املتحدة  الهالل  نور  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الها�سمي  �سامل  يعلن جا�سم بن حممد بن 

ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١١٨٨٤٤٢ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 

املوؤرخ ٢٠٢١/١١/١م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

والية الر�شتاق - حمافظة جنوب الباطنة
�ش.ب:٥٠ ر.ب:٣٢٩ 

هاتف رقم:٩٩٠٣٨٣٤٣ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
�شليمان بن حممد بن عبداللـه امل�شكري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأ�شراف للتجارة - ت�شامنية

يعلن �سليمان بن حممد بن عبداللـه امل�سكري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الأ�سراف للتجارة - 

٦٠٨٦٤٨٩، وللم�سفي وحـده حــــــق  اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ت�سامنية، وامل�سجلة لدى 

متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

هاتف رقم:٩٩٤٦٥٩٣٦ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

مروان بن عبداللـه بن حميد الكم�شكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شبغة امل�شتقبل للتجارة �ش.م.م
اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سبغة امل�ستقبل  يعلن مروان بن عبداللـه بن حميد الكم�سكي 

للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٧١٥٦١، وللم�سفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب:٢٨٦ ر.ب:٣١١ 

هاتف رقم:٩٧٢٨٠٧٧١ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
حمد بن خمي�ش بن حمد احلرتو�شي العرميي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرواد العاملية املتميزة �ش.م.م

يعلن حمد بن خمي�ش بن حمد احلرتو�سي العرميي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الرواد العاملية 

لتفاق  وفقا   ،١٠١٤٣٢٢ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  املتميزة 

ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١١/٩م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:

�ش.ب:٨٨٥ ر.ب:٤١١ 
هاتف رقم:٩٩٢٣٢٣٩٣ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

�شامر بن �شيف بن �شامل البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة النجم الف�شي احلديث - تو�شية
الف�سي  النجم  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  البلو�سي  �سامل  بن  �سيف  بن  �سامر  يعلن 

احلديث - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٤٣٤٠٤٧، وفقا لتفاق 

ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٩/٢٩م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 

اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

 حمافظة م�شقط
هاتف رقم:٩٨٦٨٩٨٦٤ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
�شعود بن �شعيد بن اأحمد البو�شعيدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املرايا الذهبية للتجارة �ش.م.م

يعلن �سعود بن �سعيد بن اأحمد البو�سعيدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة املرايا الذهبية 

للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٤٠٨٤٤٥، وفقا لتفاق 

ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٨/١٨م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 

اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

 حمافظة م�شقط
هاتف رقم:٩٩٣٣٠٣٤١ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٨(

حممد بن مرهون بن �شامل احل�شيني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حممد وعلي للتجارة �ش.م.م
وعلي  �سركة حممد  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سيني  �سامل  بن  بن مرهون  يعلن حممد 

للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٤٦٤١٥، وفقا لتفاق 

ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١١/١٤م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 

اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية بو�شر - حمافظة م�شقط
هاتف رقم:٩٧٧٧٨٣٩٣ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
يا�شر بن حممد بن �شيف البور الظهوري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة يا�شر البور الظهوري و�شركاوؤه للتجارة واملقاوالت - تو�شية
يعلن يا�سر بن حممد بن �سيف البور الظهوري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة يا�سر البور 

الظهوري و�سركاوؤه للتجارة واملقاولت - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 

بالرقـم ١٢٠٨٩٠٦، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

ال�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى 

علــى العنوان الآتـي:

�ش.ب:٩٨ ر.ب:٨١١ 
هاتف رقم:٩٩٣١٨٦٩١ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
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�صباح اأحمد احلاج مراد الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الزنابق الدولية �ش.م.م

الدولية  الزنابق  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  الزدجايل  مراد  احلاج  اأحمد  �شباح  يعلـن 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٣٥٤٩٩ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املزن لالإعمار �ش.م.م

يعلـن �شباح اأحمد احلاج مراد الزدجايل ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة املزن للإعمار �ش.م.م، 

وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٢٩٥٤٠، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
�صليم بن م�صلم بن عامر اجلنيبي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة البوابة اللوج�صتية للتجارة �ش.م.م

اللوج�شتية  البوابة  ل�شركــــة  امل�شفــــي  �شليم بن م�شلم بن عامر اجلنيبي ب�شفـتـــــه  يعلـن 

للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٦٧١٣٤، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
حممد بن مربوك بن حممد العامري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة املند�صة احلديثة للتجارة واملقاوالت - تو�صية

يعلـن حممد بن مربوك بن حممد العامري ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة املند�شة احلديثة 

للتجارة واملقاوالت - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٧١٤٦١، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
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�شليمان بن اأحمد بن �شليمان البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة �شليمان بن اأحمد بن �شليمان البلو�شي و�شريكه للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

بن  �سليمان  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  البلو�سي  �سليمان  بن  اأحمــد  بــن  �سليمــان  يعلــن 

لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - واملقاوالت  للتجارة  و�سريكه  البلو�سي  �سليمان  بن  اأحمد 

الكيــان  الت�سفية وزوال  اأعــمال  انتهاء  ١٠٠٦٩٦٧، عـــن  بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة 

القانونـي لل�سركة.

امل�شفــي
علي بن �شعيد بن خمي�س العوي�شي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شعيد خمي�س واأوالده - تو�شية

يعلـن علي بن �سعيد بن خمي�س العوي�سي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة �سعيد خمي�س واأوالده - 

تو�سية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٥٤٨٣٧٩، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�شفــي
اأ�شعد بن �شعيد بن خمي�س احل�شني

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الروزنة لالأعمال واخلدمات �س.م.م

للأعمال  الروزنة  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  احل�سني  خمي�س  بن  �سعيد  بن  اأ�سعد  يعلـن 

واخلدمات �س.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٨٥٣٧٢، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�شفــي
عبداللـه بن حممد بن م�شعود ال�شالمي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روابي الدها�س للتجارة - ت�شامنية

يعلـن عبداللـه بن حممد بن م�سعود ال�سلمي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة روابي الدها�س 

عـــن   ،١٧٠١٤٩٥ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - للتجارة 

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

امل�شفــي
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اأحمد بن عبداللـه بن �صعيد ال�صقري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع ال�صقري لل�صناعات �ش.م.م

يعلـن اأحمد بن عبداللـه بن �شعيد ال�شقري ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة م�شاريع ال�شقري 

لل�شناعات �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٧٥٨١١٠، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الروؤيا اخل�صراء �ش.م.م

اأحمد بن عبداللـه بن �شعيد ال�شقري ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة الروؤيا اخل�شراء  يعلـن 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٢٠٤٥٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رمز الغروب �ش.م.م

يعلـن اأحمد بن عبداللـه بن �شعيد ال�شقري ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة رمز الغروب �ش.م.م، 

الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٧٥٨١١٠ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
الذيب بن �صامل بن حممد اجلابري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة ال�صهب العاملية للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلـن الذيب بن �شامل بن حممد اجلابري ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة ال�شهب العاملية للتجارة 

عـــن   ،١١٢٥٦٣١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
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مكتب اأ�صواء الباطنة لتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رموز البيان املميزة للتجارة �ش.م.م

يعلـن مكتب اأ�شواء الباطنة لتدقيق احل�شابات ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة رموز البيان املميزة 

انتهاء  عـــن   ،١٣٣٩٨٢٥ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  للتجارة 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
مكتب االمتياز لتدقيق احل�صابات

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة ايطالكو ميدل اي�صت )�صركة منطقة حرة( �ش.م.م

يعلـن مكتب االمتياز لتدقيق احل�شابات ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة ايطالكو ميدل اي�شت 

)�شركة منطقة حرة( �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٢٩٧٣٤، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
مكتب م�صقط للمحا�صبة

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صرين لالإن�صاءات �ش.م.م

يعلـن مكتب م�شقط للمحا�شبة ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة ال�شرين للإن�شاءات �ش.م.م، 

وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٤٤٠٧٤، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
�صهيل بن اإبراهيم بن ح�صن البلو�صي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بروج االحتاد للتجارة - ت�صامنية

بروج االحتاد  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  البلو�شي  اإبراهيم بن ح�شن  بن  �شهيل  يعلـن 

للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٢٢٧٣٥، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
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خالد بن خليفة بن نا�صر النا�صري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبراج عيني للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلـن خالد بن خليفة بن نا�شر النا�شري ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة اأبراج عيني للتجارة 

واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٧٤٠٣٤٢، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة قلم احل�صارة للتجارة - ت�صامنية

يعلـن خالد بن خليفة بن نا�شر النا�شري ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة قلم احل�شارة 

للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٩٥٩٣٦، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
�صيف بن �صعيد بن �صيف احلو�صني

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صيف وعمر �ش.م.م

يعلـن �شيف بن �شعيد بن �شيف احلو�شني ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة �شيف وعمر �ش.م.م، 

وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٣٠٦١٨٢٥، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
نا�صر بن علي بن حمود املالكي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خط الوثبة لالإعمار - ت�صامنية

يعلـن نا�شر بن علي بن حمود املالكي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة خط الوثبة للإعمار - 

ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٣٥٦٩١، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
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�سعادة بنت �سعيد بن ها�سل احلب�سية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سداف املزيونة للتجارة - ت�سامنية

تعلـن �صعادة بنت �صعيد بن ها�صل احلب�صية ب�صفـتـــــها امل�صفــــية ل�صركــــة اأ�صداف املزيونة 

عـــن   ،١٠٤٤٢٤٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  ت�صامنية،   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�سفــية
حممود بن حممد بن �سعود الهنائي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق ملواد البناء �ش.م.م

البناء  اآفاق ملواد  الهنائي ب�صفـتـــــه امل�صفــــي ل�صركــــة  يعلـن حممود بن حممد بن �صعود 

اأعــمال  ١١١٤١73، عـــن انتهاء  اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم  �ش.م.م، وامل�صجلـة لــدى 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�سفــي
مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة الرقاقة الزرقاء للتجارة )�سركة منطقة حرة( �ش.م.م

يعلـن مكتب اأ�صواء الباطنة لتدقيق احل�صابات ب�صفـتــه امل�صفـي ل�صركـــة الرقاقة الزرقاء 

للتجارة )�صركة منطقة حرة( �ش.م.م، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم 

١3١773٤، عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�سفــي
مكتب �سالح البلو�سي - حمامون وم�ست�سارون قانونيون

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع قرنة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن مكتب �صالح البلو�صي - حمامون وم�صت�صارون قانونيون - ب�صفـتــه امل�صفـي ل�صركـــة  

ربوع قرنة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم 

١٠3٨٠٢٢، عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�سفــي
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مكتب كمال اللواتي و�سريكه للمحاماة واال�ست�سارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العربية املتكاملة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

امل�صفـي  ب�صفـتــه  القانونية  واال�صت�صارات  للمحاماة  و�صريكه  اللواتي  كمال  يعلـن مكتب 

ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م،  واملقاوالت  للتجــارة  املتكاملــة  العربــية  لل�صركـــة 

الـتجــاري بالرقـــم ١٠3٨٨٠6، عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�سفــي
مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات 

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة موارد غ�سفان الوطنية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

موارد غ�صفان  ل�صركـــة  امل�صفـي  ب�صفـتــه  احل�صابات  لتدقيق  احل�صابات  دار  يعلـن مكتب 

الوطنية للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم 

١١335٢٠، عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�سفــي
م�سبح بن �سعيد بن علي القريني

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة م�سبح بن �سعيد بن علي القريني وولده - تو�سية

يعلـن م�صبح بن �صعيد بن علي القريني ب�صفـتـــــه امل�صفــــي ل�صركــــة م�صبح بن �صعيد بن 

علي القريني وولده - تو�صية، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم ٨٠53٢7٨، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�سفــي

-270-


	Blank Page
	Blank Page



