
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )1426(                                                                            ال�سنة احلاديـة واخلم�سون 

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــــة

بالت�سديق على اتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان  مر�ســـــوم �سـلطانــــي رقــــــم 2022/4 

وحكومة دولة قطر ب�ساأن جتنب االزدواج ال�سريبي 

ومنع التهرب من ال�سرائب بالن�سبة لل�سرائب 

على الدخل وراأ�س املـال. 

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

اأمــــــر مبنــــــح و�ســــــــام.

قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة      
                وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
قــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــــــــم 2022/21     �سادر فــي2022/1/20 باعتبـار موا�سفـة قيا�سيـة 

عمانيـة ملزمـة.

                 وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
قــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــــــم 2022/19    �ســادر فــي 2022/1/20 بتعديــــل بعــــ�س اأحكــــام 

الالئحة التنفيذية لقانون احلجر الزراعي.
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170

172

172

173

173

174

174

175

175

176

176

177
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178

                                                          هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 
قــــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــم 2022/19    �ســادر فـي 2022/1/18 باإ�سدار الالئحة التنظيمية 

لتمويل املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة واحلرفـيني.

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة 
                                                          وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

اإعالن ب�ســـاأن ت�سجيــــــل مناذج �سناعيــــة.

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

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�س باالنتفاع.

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

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

ا�ستـــدراك.

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآ�سيا املتحدة للتوزيع �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سنع نزوى لتعبئة ال�ساي �س.�س.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مفاتيح التحكم والطاقة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دروع الو�سيل للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ر�سائف م�سقط املتحدة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بر االأمان للمعدات واالأجهزة الطبية - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابن زاهر �سنجور و�سريكه للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دانة ظفار ال�ساملة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�سر الطريف للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املهام الفنية املتخ�س�سة �س.�س.و.

اإعــالن عن بــدء اأعمال الت�سفـيــة ل�سركــــة احلجر الرملي للديكور �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املليون احلديثة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلان اخلابورة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ديوانية املعاول للتجارة واملقاوالت �س.م.م.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأطياف بابل احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الت�سامن لالأعمال واال�ستثمار �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع النجم امل�سئ العايل �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدر وجميع للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املثالية للتجارة ومواد البناء �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحايب العوينات للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروح القويعة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هيلة الراكه للتجارة واملقاوالت �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقر احلارة الذهبي - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو معد للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ الفوار�س العاملية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط اخلليج الف�سي - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حور للعطور - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإجناز البديع للتجارة واملقاوالت �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بركاء الدولية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروق ال�سم�س خلدمات التموين �س.�س.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي بن را�سد الري�سي للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأ�سوار الربونزية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطوارق للتنمية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املبدع اجلديد لتقنية ال�سيارات �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البحار العاملية لال�ستثمار �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلنوبية لل�سيارات �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ا�سناد العاملية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ا�سناد للت�سويق �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ اجلوفاء للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دانات بدية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع القاع للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اأف�سل التقنيات لالإن�ساءات الهند�سية  اأعمـــال الت�سفـيــــة ل�سركـــــة  اإعـــالن عن بـــدء 

واال�ستثمار �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سروق للحدادة واالأملنيوم �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املواهب العاملية للفنون �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قريات الوطنية للتجارة واملقاوالت �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�سر اآ�سيا �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درة يرثب العاملية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلوهرة املا�سية الع�سرية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تركي العاملية - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فهد بن حممد بن �سامل ال�سنفري و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال رزات للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منارة هرمز �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النوايا احل�سنة الدولية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو ها�سم البلو�سي للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدروازة للم�ساريع ال�ساملة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهرم االأخ�سر �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء حبيب مراد - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواحل جمز للتجارة واملقاوالت �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأفالك ال�سعيدة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العرا�سم ال�سمراء للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمواج غيل ال�سبول للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز اخلابورة للحا�سب االآيل - ت�سامنية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف بن �سعيد بن نا�سر اخلالدي و�سريكته 

للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وحيدة بنت الحق بن �سعيد ال�سي�ساين و�سريكتها 

للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مالمح �سالن للتجارة واملقاوالت �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املكتومي للم�ساريع املتحدة �س.م.م.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع املعمري واملكتومي احلديثة للتجارة 

واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املكتومي و�سريكه الدولية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ساتني قرطبة للتجارة واملقاوالت �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم الغبرياء املا�سي للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم جمان الربونزي للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهور م�سقط اجلديدة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الهاجري احلديثة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عمالقة اخلليج للتجارة واملقاوالت �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة افواء للتجارة �س.�س.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدينة الذهبية املتميزة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور جمان الوطنية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املزيونة لالأعمال الكهربائية - تو�سية.

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

اإعــالن عن بــدء اأعمال الت�سفـيــة ل�سركــــة م�ساريع واحة الكرمي للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اطالل الطبيعة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زوايا املدينة الوطنية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال اخلليج العربي املتميزة - ت�سامنية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيبات العقر للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غزوان بن فار�س الهند�سية و�سريكه - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ليايل البدر املتحدة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خليفه بن خمي�س بن �سيف الهندا�سي للتجارة 

واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فن االأعمار للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأعمال الناجحة للتجارة واملقاوالت �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة جمان للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مر�سى النجوم للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نقليات ال�سنيدي- تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فن االبراج للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع معمد احلديثة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع حمد املتحدة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سار االأمثل نحو اال�ست�سارات ال�سناعية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املاهر لال�ست�سارات الهند�سية البيئية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأفق للخدمات التعليمية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احللول البيئية والفنية املبتكرة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النخبة للخدمات الطبية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلريف الدولية للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سديد م�سقط �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الفار�سي وبن رجب للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء اال�سرار املميزة للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقور دبي الذهبية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلنجر العاملية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تاأ�سيل لال�ستثمار والتدريب �س.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رياح اليا�سمني الع�سرية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االألية للخدمات �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلط امل�ستقيم احلديث �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمـال الت�سفـية ل�سركة اأحمد بن �سامل بن �سباح الرحبي و�سركة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االبداع احلديث للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع روعة االبداع للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع العرين املثالية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأوائل لتثمني املمتلكات �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأطل�س الدولية لال�ستزراع ال�سمكي �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سقط لغ�سيل املالب�س �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طبيعة ال�سويق للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املقاول العربي لالإن�ساءات - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سندل اخلليج �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلزيري والدرمكي للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املزايا الع�سرية للتجارة واملقاوالت �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الباطنة وال�سرقية املتحدة للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برج املزارع للتجارة - ت�سامنية.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو �سالح النعماين للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امنار العاملية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رواد االأعمال املتقدمة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمواج �سمهرم الذهبية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العاملية املتحدة للم�ساريع اجلديدة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العاملية املتحدة للمعادن وامل�ساريع �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العاملية للهند�سة وامل�ساريع الع�سرية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العاملية للهند�سة واالأعمال الدولية �س.م.م.

رقم 
ال�سفحة

رقم 
ال�سفحة
226

226

227

227

228

228

229

229

230

230

231

231

232

232

233

233

234

234

235

235

236

236

237

237

238

238



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�س العطايا للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منرية بنت م�سعود بن بخيت البادي واأوالدها 

للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القدرة العاملية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع يحيى وخالد للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيبات جمي�س للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رونق امل�سرات للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سراج اخلابورة املتميز - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دانة اخلليج املميزة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأعمار الدوحة احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليجية لل�سناعات املتطورة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هاين املتحدة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قرطا�س �سحار التجارية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روية �سامل للتجارة )�سركة منطقة حرة( �س.م.م.

و�سريكه  ال�سنفري  �سامل  علي  بن  نائف  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزمن اللوج�ستية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مر�سى بحرية م�سرية للتجارة �س.�س.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهرة الرنج�س الربي �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأفاق املنى املتحدة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القوا�سم املتحدة العاملية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار االإبداع احلديثة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعتمدة لالأعمال املتحدة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع خليج اجلنوب للحفريات والنقل �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيد اأحمد ها�سمي و�سريكه �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رواد العرب لالإن�ساءات �س.م.م.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزمردة الدولية �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سن رايز �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جلا�سليون الع�سرية - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن كرم البلو�سي و�سريكه للتجارة 

واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ع�س االأحالم للمقاوالت �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأك�سيونا اأجوا و�سوجك�س �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة اأتني ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمان خلدمات املباين �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفتحي واملعمري للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساحل اجلزيرة املميزة للتجارة واملقاوالت - 

ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ستقبل احل�سارة للخدمات الفنية �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دالئل الباطنة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة الدولية لل�سناعات واخلدمات الهند�سية �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهر االإبداع �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهد م�سقط العاملية �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت االأماين لال�ستثمار �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العليان وال�سنفري للتجارة - ت�سامنية.
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1426(

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2022/4

بالت�سديق على اتفاقية بين حكومة �سلطنة عمان 
وحكومــة دولــة قطــر ب�ســاأن تجنــب االزدواج ال�سريبــي

 ومنع التهرب من ال�سرائب بالن�سبة لل�سرائب على الدخل وراأ�س املـال

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى التفاقية بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة دولة قطر ب�ساأن جتنب الزدواج ال�سريبي 

ومنع التهرب من ال�سرائب بالن�سبة لل�سرائب على الدخل وراأ�س املال، املوقعة فـي مدينة 

الدوحة بتاريخ 22 من نوفمرب 2٠21م،

وبعد العر�س على جمل�س ال�سورى،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة االأولـــــى

الت�سديق على التفاقية امل�سار اإليها، وفقا لل�سيغة املرفقة.

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي: 16 من جمادى االآخرة �سنــة 1443هـ
املـوافــــق: 19 من ينايـــــــــــــــــــــــر �سنــة 2022م

  هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1426(

اتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان 

وحكومة دولة قطر ب�ساأن جتنب االزدواج ال�سريبي 

ومنع التهرب من ال�سرائب بالن�سبة لل�سرائب على الدخل وراأ�س املال 

اإن حكومة �صلطنة عمان، وحكومة دولة قطر، رغبة منهما فـي تطوير عالقتهما االقت�صادية، 

وتعزيز تعاونهما فـي م�صائل ال�صريبة، 

وعزما منهما على اإبرام اتفاقية لتجنب االزدواج ال�صريبي بالن�صبة لل�صرائب على الدخل 

اأو تقليلهـــا، عن طريـــق التــهرب  وراأ�س املال، مبا ال يــوؤدي اإىل عـــدم اخل�صـــوع لل�صريبـــة 

اأو التجنب ال�صريبي، مبا فـي ذلك من خالل الرتتيبات املتعلقة بالت�صوق فـي االتفاقيات 

التي تهدف اإىل احل�صول على اإعفاءات من�صو�س عليها فـي هذه االتفاقية، لتحقيق منفعة 

غري مبا�صرة الأ�صخا�س مقيمني فـي دول اأخرى، قد اتفقتا على ما ياأتي:

الف�ســل االأول

جمــال االتفاقيــة

املــادة ) 1 (

االأ�سخـا�س الذيـن تتناولهـم االتفاقـية

تطبق هذه االتفاقية على االأ�صخا�س املقيمـني فـي اإحـدى الدولتـني املتعـاقدتني اأو فـي كلتيهما.

املــادة ) 2 (

ال�سرائب التي تتناولها االتفاقية

1 - ت�صري هـذه االتفاقيـة علـى ال�صرائب على الدخـل وراأ�س املال التي تفر�س نيابة عن 

التي  الطريقة  كانت  اأيا  املحليـة،  �صلطاتها  اأو  ال�صيا�صية  تق�صيماتها  اأو  دولة متعاقدة 

تفر�س بها.

2 - تعتبــر من ال�صرائــب علــى الدخــل، وعلى راأ�س املال جميع ال�صرائب املفرو�صة على 

اإجمايل الدخـل، اأو على اإجمايل راأ�س املال، اأو علــى عنــا�صر من الدخــل اأو راأ�س املال، 

املنقولة  االأموال  فـي  الت�صرف  من   الناجتة  االأربــاح  علــى  ال�صرائــب  ذلــــك  فـي  مبــا 

اأو غري املنقولة، وال�صرائـب علـى املبالغ االإجمالية لالأجـور اأو الرواتب الـتي تدفعها 

امل�صاريع، وكذلك ال�صرائب على الزيادة فـي راأ�س املال.
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3 - ت�صمل ال�صرائب املفرو�صة حاليا والتي تطبق عليها االتفاقية، ب�صفة خا�صة، ما ياأتي: 

اأ - بالن�صبة ل�صلطنة عمان: 

- �صريبة الدخل.

)وي�صار اإليها فـيما بعد بـ "ال�صريبة العمانية"(.

 ب - بالن�صبة لدولة قطر: 

- ال�صريبة على الدخل.

- ال�صريبة على ال�صركات.

)وي�صار اإليها فـيما بعد بـ "ال�صريبة القطرية"(.

4 - ت�صري هذه االتفاقية اأي�صا على اأي �صرائب مماثلة اأو م�صابهة ب�صفة جوهرية لتلك 

باالإ�صافة  االتفاقية،  هذه  على  التوقيع  تاريخ  بعد  فر�صــها  يـــتم  والتـــي  ال�صرائـــب، 

اإىل، اأو عو�صا عن، ال�صرائب احلالية. وتخطر ال�صلطة املخت�صة فـي الدولة املتعاقدة 

تطــراأ  تعديـــالت جوهريـــة  بـــاأي  االأخــرى  املتعاقـــدة  الدولـــة  فـــي  املخت�صــة  ال�صلطــــة 

على القوانني املتعلقة بال�صرائب.

الف�ســل الثانــي

التعريفــات 

املــادة ) 3 (

تعريفــات عامــة

1 - الأغرا�س هذه االتفاقية، وما مل يقت�س الن�س خالف ذلك:

اأ - يق�صد بعبارة "�صلطنة عمان" اإقليم �صلطنة عمان واجلزر التابعة لها. وي�صمل ذلك 

املياه االإقليمية واأي منطقة خارج املياه االإقليمية يجوز ل�صلطنة عمان اأن متار�س 

يتعلق  فـيما  ال�صيادة  حقوق  عمان  �صلطنة  وقوانني  الدويل  للقانون  وفقا  عليها، 

باكت�صاف وا�صتغالل املوارد الطبيعية فـي قاع البحر، وباطن اأر�صه، وفـي املياه التي 

تعلوه. 

باملعنى اجلغرافـي،  "قطر" دولة قطر، وتعني، عندما ت�صتخدم  ب - يق�صد مب�صطلح 

قاعها  ذلك  فـي  مبا  االإقليمي،  وبحرها  الداخليـــة  ومياههـــا  قطــر  دولــة  اأرا�صي 

وباطنها، واملجال اجلوي الذي يعلوها، واملنطقة االقت�صادية اخلال�صة، واجلرف 

الق�صائية،  وواليتها  ال�صيادية  حقوقها  قطر  دولة  عليها  متار�س  والتي  القاري، 

وفقا الأحكام القانون الدويل والقوانني واللوائح الوطنية لدولة قطر. 
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ج - يق�صد بعبارتي "دولة متعاقدة" و"الدولة املتعاقدة االأخرى" �صلطنة عمان اأو قطر، 

ح�صبما يقت�صيه الن�س.

د - ي�صمل م�صطلح "�صخ�س" اأي �صخ�س طبيعي واأي �صركة واأي جمموعة من االأ�صخا�س.

هـ - يق�صد مب�صطلح "�صــركة" اأي �صــخ�س اعتبــاري، اأو اأي كيــان يعامل ك�صخ�س اعتباري 

الأغرا�س ال�صريبة.

و - ينطبق م�صطلح "م�صروع" على مبا�صرة اأي اأعمال. 

ز - يق�صد بعبارتي "م�صروع دولة متعاقدة" و"م�صروع الدولة املتعاقدة االأخرى" على 

التوايل، م�صروع يبا�صره مقيم فـي دولة متعاقدة، اأو م�صروعا يبا�صره مقيم فـي 

الدولة املتعاقدة االأخرى.

اأو طائرة يبا�صره م�صروع دولة  ب�صفـينة  اأي نقل  "النقل الدويل"  بعبــــارة  ح - يق�صـــد 

متعاقدة، با�صتثناء النقل بال�صفـينة اأو الطائرة بني اأماكن تقــع فقـط فـي الدولة 

املتعاقدة االأخرى.

ط - يق�صد مب�صطلح "مواطن":

1 - اأي فرد يتمتع بجن�صية دولة متعاقدة،

2 - اأي �صخ�س قانوين اأو �صراكة اأو احتاد ي�صتمد املركز اخلا�س به من القوانني 

املعمول بها فـي دولة متعاقدة.

 ي - يق�صد بعبارة "ال�صلطة املخت�صة":

1 - بالن�صبة ل�صلطنة عمان: رئي�س جهاز ال�صرائب، اأو من ينوب عنه قانونا،

2 - بالن�صبة اإىل قطر: وزير املالية، اأو ممثله املفو�س له فـي ذلك.

ك - يق�صد مب�صطلح "�صريبة" ال�صريبة العمانية اأو ال�صريبة القطرية، ح�صبما يقت�صيه 

الن�س.

اأداء اخلدمات املهنية واالأن�صطة االأخرى ذات الطابع  "االأعمال"  ل - ي�صمل م�صطلح 

امل�صتقل.

تلك  فـي  اأن�صئ  ترتيب  اأو  كيان  متعاقدة"  لدولة  تقاعد  "�صندوق  بعبارة  يق�صد   - م 

الدولة املتعاقدة يعامل ك�صخ�س منف�صل مبوجب قوانني ال�صرائب لتلك الدولة 

املتعاقدة:
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1 - ويوؤ�ص�س وي�صغل ب�صكل ح�صري اأو �صبه ح�صري الإدارة اأو توفـري مزايا التقاعد 

واملزايا االإ�صافـية اأو العر�صية لالأفراد والتي تنظمها هذه الدولة املتعاقدة 

اأو اأحد تق�صيماتها ال�صيا�صية اأو �صلطاتها املحلية. 

2 - اأو يوؤ�ص�س وي�صغل ب�صكل ح�صري اأو �صبه ح�صري ال�صتثمار االأموال ل�صالح 

الكيانات اأو الرتتيبات امل�صار اإليها فـي البند الفرعي )1(.

اأي  فاإن  متعاقدة،  دولة  قبل  من  وقت  اأي  فـي  االتفاقية  هذه  بتطبيق  يتعلق  فـيما   -  2

م�صطلح مل يرد تعريفه فـيها، ما مل يقت�س �صياق الن�س معنى اآخر اأو تتفق ال�صلطتان 

االتفاقية يكون له  املادة )25( من هذه  باأحكام  املخت�صتان على معنى خمتلف عمال 

املعنى ال�صائد فـي ذلك الوقت مبوجب قانون تلك الدولة املتعاقدة اخلا�س بال�صرائب 

التي تتناولها هذه االتفاقية، مع ترجيح اأي معنى مبوجب قوانني ال�صرائب املعمول 

بها بتلك الدولة املتعاقدة على اأي معنى يعطى للعبارة مبوجب قوانني اأخرى لتلك  

الدولة املتعاقدة.

املــادة ) 4 (

املقيــم

اأي �صخ�س يكون،  "مقيم فـي دولة متعاقدة"  1 - الأغرا�س هذه االتفاقية، يق�صد بعبارة 

اإقامته  اأو  �صكنه  ب�صبب  فـيها،  لل�صريبة  خا�صعا  املتعاقدة،  الدولة  هذه  لقانون  طبقا 

له طبيعة  اآخر  معيار  الأي  اأو طبقا  فـيها  ت�صجيله  اأو  اأعماله  الإدارة  اتخاذها مقرا  اأو 

مماثلة. وي�صمل اأي�صا هذه الدولة اأو اأ�صخا�س القانون العام التابعني لها واملوؤ�ص�صات 

اخلا�صة ذات النفع العام و�صناديق اال�صتثمار.

2 - اإذا اعترب اأي فرد بالتطبيق الأحكام الفقرة )1( من هذه املادة مقيما فـي كلتا الدولتني 

املتعاقدتني، فاإن مركزه يحدد وفقا ملا ياأتي:

 اأ - يعترب الفرد مقيما فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يكون لديه فـيها مقر دائم متاح 

له، فاإن كان لديه مقر دائم متاح له فـي كلتا الدولتني املتعاقدتني، فـيعترب مقيما 

فقط فـي الدولة املتعاقدة التي تكون معها عالقاته ال�صخ�صية واالقت�صادية اأوثق 

)مركز امل�صالح احليوية(.

ب - اإذا تعذر حتديد الدولة املتعاقدة التي يكون فـيها مركز م�صاحله احليوية، اأو اإذا 

مل يكن لديه مقر دائم متاح له فـي اأي من الدولتني املتعاقدتني، فـيعترب مقيما 

فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يكون لديه فـيها �صكنه املعتاد.
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ج - اإذا كان له �صكن معتاد فـي كلتا الدولتني املتعاقدتني، اأو مل يكن له �صكن معتاد فـي 

اأي منهما، يعترب مقيما فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يكون مواطنا فـيها.

د - اإذا كان مواطنا فـي كلتا الدولتني املتعاقدتني، اأو مل يكن مواطنا فـي اأي منهما، 

ت�صوي ال�صلطتان املخت�صتان فـي الدولتني املتعاقدتني امل�صاألة باالتفاق املتبادل.

اإذا كان �صخ�س ما بخالف الفرد مقيما فـي كلتا الدولتني املتعاقدتني، وفقا الأحكام   - 3

حتددا  اأن  اإىل  املتعاقدتني  الدولتني  فـي  املخت�صتان  ال�صلطتان  ت�صعى   ،)1( الفقرة 

باالتفاق املتبادل الدولة املتعاقدة التي يعترب هذا ال�صخ�س مقيما فـيها الأغرا�س هذه 

االتفاقية، مع االأخذ فـي االعتبار مكان اإدارته الفعلية، واملكان الذي، فـي خالف ذلك، 

اأ�ص�س اأو اأن�صئ فـيه، واأي عوامل اأخرى ذات �صلة. وفـي حالة عدم وجود هذا االتفاق، 

ال يحق لهذا ال�صخ�س اأن يح�صل على اأي تخفـيف، اأو اإعفاء من ال�صريبة املن�صو�س 

عليها بهذه االتفاقية اإال بالقدر وبالطريقة التي تتفق عليها ال�صلطتان املخت�صتان فـي 

الدولتني املتعاقدتني.

املــادة ) 5 (

املن�سـاأة امل�ستقـرة )الدائمـة(

1 - الأغرا�س هذه االتفاقية، يق�صد مب�صطلح "املن�صاأة امل�صتقرة )الدائمة(" املكان الثابت 

لالأعمال الذي يبا�صر من خالله امل�صروع االأعمال كليا اأو جزئيا.

2 - ت�صمل عبارة "من�صاأة م�صتقرة )دائمة(" ب�صفة خا�صة ما ياأتي:

 اأ - مكان االإدارة.

ب - فرع.

ج - مكتب.

د - م�صنع.

هـ - ور�صة.

و - منجم اأو بئر نفط اأو غاز اأو حمجر اأو اأي مكان اآخر ال�صتخراج املوارد الطبيعية.

اإذا  اأو الرتكيب من�صاأة م�صتقرة )دائمة( فقط  اأو م�صروع االإن�صاء  3 - ي�صكل موقع البناء 

ا�صتمر ملدة تزيد على )6( �صتة اأ�صهر.

م�صتقرة  "من�صاأة  عـــبارة  ت�صمـــل  ال  املادة،  هذه  من  ال�صابقة  االأحكام  من  الرغم  على   -  4

)دائمة(" مـا ياأتي:
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اخلا�صة  ال�صلع  لت�صليم  اأو  العر�س  اأو  التخزين  لغر�س  فقط  املرافق  ا�صتخدام   - اأ 

بامل�صروع.

ب - االحتفـــاظ مبخـــزون مـــن الب�صائـع اأو ال�صلع اخلا�صة بامل�صروع لغر�س التخزين 

اأو العر�س اأو الت�صليم.

 ج - االحتفاظ مبخزون من الب�صائع اأو ال�صلع اخلا�صة بامل�صروع فقط لغر�س ت�صنيعها 

بوا�صطة م�صروع اآخر.

 د - االحتفاظ مبكان ثابت للن�صاط فقط لغر�س �صراء ب�صائع اأو �صلع اأو جمع معلومات 

للم�صروع.

باأي ن�صاط للم�صروع غري  القيام  هـ - االحتفاظ مبكان ثابت لالأعمال فقط لغر�س 

مدرج بالفقرات الفرعية من )اأ( اإىل )د( من هذه الفقرة ب�صرط اأن يكون لهذا 

الن�صاط طابع حت�صريي اأو م�صاعد.

فـي  املذكورة  االأن�صطة  من  جمموعة  الأي  فقط  للعمل  ثابــت  مبكــان  االحتـــفاظ   - و 

الفقرات الفرعية من )اأ( اإىل )هـ( من هذه الفقرة �صريطة اأن يكون الن�صاط الكلي 

للمكان الثابت للعمل الناجت عن هذه املجموعة ذا طابع حت�صريي اأو م�صاعد.

5 - ب�صرف النظر عن اأحكام الفقرتني )1( و)2( من هذه املادة، ولكن مع مراعاة اأحكام 

الفقرة )6( منها، اإذا ت�صرف �صخ�س فـي دولة متعاقدة نيابة عن م�صروع، وعند القيام 

بذلك، اعتاد اإبرام عقود، اأو اعتاد لعب الدور الرئي�صي الإبرام العقود التي تربم ب�صكل 

روتيني دون تعديل مادي من قبل امل�صروع، وتكون هذه العقود:

 اأ - با�صم امل�صروع. 

ب - اأو لنقل ملكية، اأو ملنح احلق فـي ا�صتخدام، املمتلكات التابعة لهذا امل�صروع اأو التي 

يكون لهذا امل�صروع احلق فـي ا�صتخدامها. 

 ج - اأو لتوفـري اخلدمات من قبل هذا امل�صروع.

فاإن هذا امل�صروع يعترب من�صاأة م�صتقرة )دائمة( فـي تلك الدولة املتعاقدة فـيما يتعلق باأي 

ال�صخ�س على تلك  اأن�صطة هذا  ال�صخ�س للم�صروع، ما مل تقت�صر  اأن�صطة يقوم بها هذا 

ثابت  اإذا متت ممار�صتها من خالل مكان  والتي،  املادة  الفقرة )4( من هذه  فـي  املذكورة 

للعمل، ال توؤدي اإىل اعتبار هذا املكان الثابت للعمل من�صاأة م�صتقرة )دائمة( مبوجب اأحكام 

تلك الفقرة.
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6 - ال يعترب مل�صروع دولة متعاقدة من�صاأة م�صتقرة )دائمة( فـي الدولة املتعاقدة االأخرى 

ملجرد ممار�صته الن�صاط فـي هذه الدولة املتعاقدة االأخرى عن طريق و�صيط اأو وكيل 

عام بالعمولة اأو اأي وكيل اآخر ذي �صفة م�صتقلة ب�صرط اأن ميار�س هوؤالء االأ�صخا�س 

عملهم فـي اإطار ن�صاطهم املعتاد. اإال اأنه فـي حالة اأن تكون اأن�صطة هذا الوكيل مكر�صة 

الوكيل م�صتقال  امل�صروع، فال يكون  اأو تكاد تكون مطلقة ل�صالح هذا  ب�صفة مطلقة 

باملعنى املق�صود فـي هذه الفقرة من هذه املادة.

7 - اإذا كانت �صركة مقيمة فـي دولة متعاقدة ت�صيطر على، اأو ت�صيطر عليها، �صركة مقيمة 

االأخرى  املتعاقدة  الدولة  فـي هذه  ن�صاطها  اأو متار�س  االأخرى،  املتعاقدة  الدولة  فـي 

)�صواء عن طريق من�صاأة م�صتقرة )دائمة( اأو غري ذلك( فاإن ذلك ال يوؤدي فـي حد ذاته 

اإىل اعتبار اأي من ال�صركتني مبثابة من�صاأة م�صتقرة )دائمة( لل�صركة االأخرى.

الف�ســل الثالــث

ال�سرائــب علــى الدخــل

املــادة ) 6 (

الدخــل مــن االأمــوال الثابتــة

ذلك  فـي  ثابتة )مبا  اأموال  متعاقدة من  دولة  فـي  عليه مقيم  الذي يح�صل  الدخل   -  1

اأن  االأخرى يجوز  املتعاقدة  الدولة  فـي  كائنة  الغابات(  اأو  الزراعة  الناجت من  الدخل 

يخ�صع لل�صريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة االأخرى.

"االأموال الثابتة" املعنى املحدد لها فـي قانون الدولة املتعاقدة الكائنة  2 - يق�صد بعبارة 

الثابتة،  االأموال  االأحوال، ملحقات  العبارة، فـي كل  االأموال. وت�صمل هذه  فـيها هذه 

االأ�صماك(  وا�صتزراع  تربية  فـي ذلك  الزراعة )مبا  فـي  امل�صتخدمة  واملعدات  واملا�صية، 

والغابات، واحلقوق التي ت�صري عليها اأحكام القانون العام املتعلقة بامللكية العقارية. 

ويعترب اأمواال ثابتة اأي�صا احلق فـي االنتفاع باالأموال الثابتة، واحلق فـي اقت�صاء مبالغ 

واملنابع  املعدنية  الروا�صب  ا�صتغالل،  فـي  احلق  اأو  ا�صتغالل،  مقابل  ثابتة  اأو  متغرية 

واملوارد الطبيعية االأخرى. وال تعترب ال�صفن والطائرات اأمواال ثابتة.

3 - تطبــق اأحكـــام الفقـــرة )1( مـــن هـــذه املادة على الدخل النا�صئ من اال�صتغالل املبا�صر 

اأو تاأجري اأو ا�صتخدام االأموال الثابتة باأي �صكل اآخر.

4 - تطبق اأحكام الفقرتني )1( و)3( من هذه املادة اأي�صا على الدخل من االأموال الثابتة 

الأي م�صروع.
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املــادة ) 7 (

اأربــاح االأعمــال 

1  - تخ�صع اأرباح م�صروع دولة متعاقدة لل�صريبة فـي هذه الدولة فقط، ما مل يكن امل�صروع 

يبا�صر اأعماال فـي الدولة املتعاقدة االأخرى عن طريق من�صاأة م�صتقرة )دائمة( كائنة 

فـيها. فاإذا كان امل�صروع يبا�صر اأعماله على النحو ال�صابق ذكره، يجوز فر�س ال�صريبة 

على اأرباح امل�صروع فـي الدولة املتعاقدة االأخرى، ولكن فقط فـي حدود ما يحققه من 

اأرباح من�صوبة اإىل هذه املن�صاأة امل�صتقرة )الدائمة(.

اإذا قام م�صروع دولة متعاقدة مببا�صـرة  2 - مع مراعاة اأحكام الفقرة )3( من هذه املادة، 

الن�صاط فـي الدولة املتعاقدة االأخرى عن طريق من�صاأة م�صتقرة )دائمة( كائنة فـيها، 

امل�صتقرة )الدائمة( فـي كل دولة متعاقدة هو االأرباح التي  املن�صاأة  اإىل  فاإن ما ين�صب 

اأو  ذاتها  االأن�صطة  يبا�صر  ومنف�صل  م�صتقل  م�صروع  اأنها  بافرتا�س  حتقيقها  يتوقع 

اأو فـي ظروف مماثلة لها ويتعامل با�صتقالل  اأن�صطة مماثلة لها فـي الظروف ذاتها 

تام مع امل�صروع الذي تعترب مبثابة من�صاأة م�صتقرة )دائمة( له.

تتكبدها  التي  امل�صروفات  ي�صمح بخ�صم  )دائمة(،  من�صاأة م�صتقرة  اأرباح  - عند حتديد   3

الأغرا�س مبا�صرة الن�صاط كمن�صاأة م�صتقرة )دائمة(، مبا فـي ذلك امل�صروفات االإدارية 

فـيها  الكائنة  املتعاقدة  الدولة  فـي  �صواء  تكبدته،  الذي  بالقدر  والعامة،  التنفـيذية 

وفقا  اخل�صم  هذا  يتم  اأن  ب�صرط  اآخر،  مكان  اأي  فـي  اأو  )الدائمة(  امل�صتقرة  املن�صاأة 

الأحكام قوانني ال�صريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة، ومبراعاة القيود الواردة فـي هذه 

القوانني.

4 - عند حتديد االأرباح التي تن�صب اإىل املن�صاأة امل�صتقرة )الدائمة( على اأ�صا�س توزيع االأرباح 

الكلية للم�صروع على اأجزائه املختلفة بالقدر الذي جرت به العادة لدى دولة متعاقدة، 

ال حتول اأحكام الفقرة )2( من هذه املادة دون حتديد هذه الدولة املتعاقدة لالأرباح 

التي تخ�صع لل�صريبة على االأ�صا�س املعتاد للتوزيع. ومع ذلك، يجب اأن تكون النتيجة 

التي ت�صفر عنها طريقة التوزيع املتبعة متفقة مع املبادئ املن�صو�س عليها فـي هذه 

املادة.

5 - ال ميكن اأن تن�صب اأي اأرباح اإىل من�صاأة م�صتقرة )دائمة( ملجرد �صراء هذه املن�صاأة امل�صتقرة 

الدائمة لب�صائع اأو �صلع للم�صروع.
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6 - الأغرا�س الفقرات ال�صابقة من هذه املادة، حتدد االأرباح التي تن�صب اإىل املن�صاأة امل�صتقرة 

اتباع  يربر  كاف  �صبب  يوجد  مل  ما  �صنة  كل  فـي  املتبعة  ذاتها  بالطريقة  )الدائمة( 

طريقة اأخرى.

7 - اإذا ت�صمنت االأرباح عنا�صر للدخل مت الن�س عليها ب�صفة م�صتقلة فـي مواد اأخرى من 

هذه االتفاقية، فاإن اأحكام املواد امل�صار اإليها ال تتاأثر باأحكام هذه املادة.

املــادة ) 8 (

النقــل الدولــي

1 - االأرباح التي يحققها م�صروع دولة متعاقدة من ت�صغيل ال�صفن والطائرات فـي النقل 

الدويل تخ�صع لل�صريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة فقط.

2 - الأغرا�س الفقرة )1( من هذه املادة، ت�صمل عبارة "االأرباح من ت�صغيل ال�صفن اأو الطائرات 

فـي النقل الدويل" االأرباح املتاأتية من اأن�صطة مرتبطة مبا�صرة بهذه العمليات واالأرباح 

املتاأتية من االأن�صطة التي ال ترتبط مبا�صرة مع مثل هذه العمليات، طاملا اأنها م�صاعدة 

لهذه العمليات.

3 - ت�صري اأحكام الفقرة )1( من هذه املادة على االأرباح النا�صئة من امل�صاركة فـي جمموعة 

)pool( اأو ن�صاط م�صرتك اأو وكالة ت�صغيل دولية.

املــادة ) 9 (

امل�سروعــات امل�سرتكــة

1 - فـي حالــة:

 اأ - م�صاركة م�صروع دولة متعاقدة، بطريقة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة، فـي اإدارة اأو رقابة 

اأو فـي راأ�س مال م�صروع للدولة املتعاقدة االأخرى.

ب - اأو م�صاركة االأ�صخا�س ذاتهم، بطريقة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة، فـي اإدارة اأو رقابة 

اأو فـي راأ�س مال م�صروع دولة متعاقدة وم�صروع  للدولة املتعاقدة االأخرى.

واإذا فر�صت، فـي اأي من احلالتني، �صروط بني امل�صروعني فـي عالقتيهما التجارية 

اأو املالية تختلف عن ال�صروط التي ميكن و�صعها بني امل�صروعات امل�صتقلة، فاإن اأي 

اأرباح ميكن اأن ت�صتحق الأي من امل�صروعني نتيجة لهذه ال�صروط، ولكنها مل ت�صتحق 

واإخ�صاعها  امل�صروع  ذلك  اأرباح  �صمن  اإدراجها  يجوز  ال�صروط،  هذه  ب�صبب  فعال 

لل�صريبة تبعا لذلك.
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وفقا  ال�صريبة عليها  لها، وفر�صت  تابع  اأرباح م�صروع  فـي  دولة متعاقدة  اأدرجت  اإذا   -  2

لذلك، اأرباحا اأخ�صع عليها م�صروع تابع للدولة املتعاقدة االأخرى لل�صريبة فـي تلك 

الدولة املتعاقدة االأخرى، وكانت هذه االأرباح املدرجة �صترتتب للم�صروع التابع للدولة 

التي  تلك  امل�صروعني هي  عليها بني  املتفق  ال�صروط  كانت  اإذا  اأوال  املذكورة  املتعاقدة 

ميكن االتفاق عليها بني م�صاريع م�صتقلة، جتري الدولة املتعاقدة االأخرى، عندئذ، 

الدولة  تلك  فـي  االأرباح  تلك  على  املفرو�صة  ال�صريبة  مقدار  على  منا�صبا  تعديال 

املتعاقدة. ويعتد عند اإجراء هذا التعديل باالأحكام االأخرى لهذه االتفاقية، وتت�صاور 

ال�صلطتان املخت�صتان بالدولتني املتعاقدتني، اإذا لزم االأمر، فـيما بينهما.

املــادة ) 10 (

اأربــاح االأ�سهــم

اأرباح االأ�صهم التي تدفعها اأي �صركة مقيمة فـي دولة متعاقدة اإىل مقيم فـي الدولة   - 1

املتعاقدة االأخرى يجوز اأن تفر�س عليها ال�صريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة االأخرى.

الدولة  فـي  اإليها  امل�صار  االأ�صهم  اأرباح  على  اأي�صا  ال�صريبة  فر�س  يجوز  ذلك  ومع   -  2

املتعاقدة التي تقيم فـيها ال�صركة التي دفعت اأرباح االأ�صهم، وذلك وفقا لقوانني تلك 

الدولة املتعاقدة. ولكن اإذا كان املالك امل�صتفـيد من االأرباح مقيما فـي الدولة املتعـاقدة 

االأخرى، فـيجب اأال تزيد ال�صريبة املفرو�صة على هذا النحو عن الن�صب االآتية:

 اأ - )0%( �صفر باملائة من اإجمايل مبلغ اأرباح االأ�صهم اإذا كان املالك امل�صتفـيد:

 1 - �صركــة متـــلك ب�صفـــة مبا�صـــرة ن�صبـــة )20%( ع�صريـــن باملائـــة علـــى االأقـــل 

من راأ�س مال ال�صركة التي تدفع اأرباح االأ�صهم،

 2 - الدولة املتعاقدة واأ�صخا�س القانون العام التابعون لها و�صناديق التقاعد 

واأي كيان اآخر، �صريطة اأن يكون مملوكا للدولة املتعاقدة اأو ل�صخ�س تابع 

اأو غري مبا�صرة، ح�صبما  اأ�صخا�س القانون العام، ب�صفة مبا�صرة  لها من 

بالدولتني  املخت�صتني  ال�صلطتني  بني  الآخر  وقت  من  عليه  االتفاق  يتم 

املتعاقدتني.

وتخطر ال�صلطتان املخت�صتان فـي الدولتني املتعاقدتني اإحداهما االأخرى بالكيانات 

التي ت�صتوفـي، اأو مل تعد ت�صتوفـي ال�صروط املن�صو�س عليها بهذه الفقرة.

-23-



اجلريدة الر�سمية العدد )1426(

ب - )5%( خم�صة باملائة من اإجمايل اأرباح االأ�صهم فـي جميع احلاالت االأخرى. وتقوم 

االتفاق،  طريق  عن  بالتو�صل،  املتعاقدتني  الدولتني  فـي  املخت�صتان  ال�صلطتان 

اإىل حل ب�صاأن طريقة تطبيق هذه احلدود.

ال توؤثر هذه الفقرة فـي فر�س ال�صريبة على ال�صركة فـيما يتعلق باالأرباح التي تدفع 

منها اأرباح االأ�صهم.

3 - يق�صد بعبارة "اأرباح االأ�صهم" امل�صار اإليها فـي هذه املادة الدخل الذي يتحقق من االأ�صهم 

اأو اأ�صهم االنتفاع اأو حقوق االنتفاع اأو اأ�صهم التعدين اأو اأ�صهم املوؤ�ص�صني اأو من احلقوق 

من  الدخل  وكذلك  االأرباح،  فـي  وامل�صاركة  الديون  قبيل  من  تعترب  ال  التي  االأخرى 

حقوق امل�صاركة االأخرى والتي تخ�صع للمعاملة ال�صريبية ذاتها املقررة على الدخل 

من االأ�صهم، وفقا لقوانني الدولة املتعاقدة التي تقيم فـيها ال�صركة التي توزع االأرباح.

اأرباح  اإذا كان املالك امل�صتفـيد من  اأحكام الفقرتني )1( و)2( من هذه املادة  4 - ال ت�صري 

فـيها  تقيم  التي  االأخرى  املتعاقدة  الدولة  فـي  يبا�صر  متعاقدة  بدولة  املقيم  االأ�صهم 

ال�صركـة التي توزع االأرباح ن�صاطا عن طريق من�صاأة م�صتقرة )دائمة( كائنة فـيها، وكانت 

امل�صتقرة  املن�صاأة  بتلك  فعلية  ب�صفـة  ترتبط  االأرباح  عنها  تدفع  التي  االأ�صهم  ملكية 

)الدائمة(، وتطبق فـي هذه احلالة اأحكام املادة )7( من هذه االتفاقية.

5 - اإذا حققت �صركة مقيمة بدولة متعاقدة اأرباحا اأو دخال من الدولة املتعاقدة االأخرى، 

االأ�صهم  اأرباح  على  �صريبة  اأي  تفر�س  اأن  االأخرى  املتعاقدة  الدولة  لهذه  يجوز  فال 

الدولة  هذه  فـي  مقيم  اإىل  دفعت  قد  االأرباح  هذه  تكن  مل  ما  ال�صركة،  توزعها  التي 

املتعاقدة االأخرى، اأو كانت ملكية االأ�صهم التي تدفع عنها االأرباح ترتبط ب�صفة فعلية 

مبن�صاأة م�صتقرة )دائمة(. وال يجوز كذلك اأن تفر�س على اأرباح ال�صركة غري املوزعة 

االأ�صهم  اأرباح  كانت  لو  املوزعة، حتى  ال�صركات غري  اأرباح  ت�صري على  التي  ال�صريبة 

هذه  فـي  ن�صاأ  دخل  اأو  اأرباح  من  اأو جزئيا  كليا  تتكون  املوزعة  االأرباح غري  اأو  املوزعة 

الدولة املتعاقدة االأخرى.

املــادة ) 11 (

فوائــد الديــون 

1 - الفائدة النا�صئة فـي دولة متعاقدة واملدفوعة ملقيم فـي الدولة املتعاقدة االأخرى تخ�صع 

لل�صريبة فقط فـي تلك الدولة املتعاقدة االأخرى.
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"الفائدة" الواردة فـي هذه املادة الدخل النا�صئ من الديون بجميع  2 - يق�صد مب�صطلح 

اأنواعها، �صواء كانت م�صمونة اأو غري م�صمونة برهن، اأو كانت تت�صمن اأو ال تت�صمن 

ال�صندات  من  الدخل  اخل�صو�س  وجه  على  وت�صمل  املدين.  اأرباح  فـي  امل�صاركة  حق 

احلكومية والدخل من ال�صندات اأو �صندات املديونية، مبا فـي ذلك املكافاآت واجلوائز 

املتعلقة بهذه ال�صندات احلكومية اأو ال�صندات اأو �صندات املديونية. وال تعترب الغرامات 

املفرو�صة ب�صبب التاأخري فـي ال�صداد من قبيل الفوائد الأغرا�س هذه املادة. وي�صمل 

ت�صبيه  اأمكن  اإذا  االإ�صالمية،  املالية  االأدوات  الدخل من ترتيبات مثل  اأي�صا  امل�صطلح 

جوهر العقد االأ�صا�صي بالقر�س.

3 - ال ت�صري اأحكام الفقرتني )1( و)2( من هذه املادة اإذا كان املالك امل�صتفـيد من الفائدة 

املقيم فـي دولة متعاقدة يبا�صر فـي الدولة املتعاقدة االأخرى التي ن�صاأت فـيها الفائدة 

ن�صاطا عن طريق من�صاأة م�صتقرة )دائمة( كائنة فـيها، وكان الدين الذي تدفع عنه 

الفائدة مرتبطا ب�صفة فعلية بهذه املن�صاأة امل�صتقرة )الدائمة(. وتطبق فـي هذه احلالة 

اأحكام املادة )7( من هذه االتفاقية.

الدولة  بهذه  يدفعها مقيما  كان من  اإذا  دولة متعاقدة  فـي  ن�صاأت  قد  الفائدة  تعترب   -  4

املتعاقدة. ومع ذلك، اإذا كان لدى ال�صخ�س الذي �صدد الفائدة، �صواء كان مقيما فـي 

دولة متعاقدة اأو غـري مقيم فـيها، من�صاأة م�صتقرة )دائمة( ترتبط به املديونية التي 

ا�صتحقت عنها الفائدة املدفوعة، وكانت هذه الفائدة قد حتملتها تلك املن�صاأة امل�صتقرة 

)الدائمة(، فاإن الفائدة تعترب اأنها ن�صاأت فـي الدولة املتعاقدة الكائن فـيها تلك املن�صاأة 

امل�صتقرة )الدائمة(.

اأو بينهما  امل�صتفـيد منها  اأدى وجود عالقة خا�صة بني من يدفع الفائدة واملالك  اإذا   - 5

دفعت عنه هذه  الذي  بالدين  املتعلق  الفائدة  فـي مبلغ  زيادة  اإىل  اآخر  �صخ�س  وبيـن 

الفائدة عـن املبلغ الذي كان ميكن االتفاق عليه بني من يدفع الفائدة واملالك امل�صتفـيد 

امل�صار  املبلغ  املادة على  اأحكام هذه  منها، وفـي حالة عدم وجود تلك العالقة، فتطبق 

اإليه اأخريا فقط. وفـي هذه احلالة يظل اجلزء الزائد من املدفوعات خا�صعا لل�صريبة 

وفقا لقوانني كل دولة متعاقدة، ومبراعاة االأحكام االأخرى لهذه االتفاقية.
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املــادة ) 12 (

االأتــاوى

1 - االأتاوى التي تن�صاأ فـي دولة متعاقدة وتدفع ملقيم فـي الدولة املتعاقدة االأخرى، يجوز 

اأن تفر�س عليها ال�صريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة االأخرى.

2 - ومع ذلك، يجوز اأن تفر�س اأي�صا على مثل هذه االأتاوى ال�صريبة فـي الدولة املتعاقدة 

التي ن�صاأت فـيها ومبقت�صى قوانني هذه الدولة املتعاقدة. ولكن اإذا كان املالك امل�صتفـيد 

املفرو�صة على هذا  ال�صريبة  فاإن  االأخرى،  املتعاقدة  الدولة  فـي  االأتاوى مقيما  من 

النحو يجب اأال تزيد على ن�صبة )8%( ثمانية باملائة من اإجمايل مبلغ االأتاوى.

3 - يق�صد مب�صطلح "االأتاوى" الواردة فـي هذه املادة املدفوعات من اأي نوع يتم ت�صلمها 

اأو  الفنية  االأعمال  اأو  االأدبية،  للملكية  حقوق  اأي  ا�صتخدام،  حق  اأو  ا�صتخدام،  مقابل 

العلمية، مبا فـيها برامج احلا�صب االآيل واالأفالم ال�صينمائية، اأو االأفالم اأو ال�صرائط 

اأو  اأو املرئية، واأي براءة اخرتاع،  اأو االأقرا�س املرنة امل�صتخدمة فـي االإذاعة ال�صوتية 

اأو  �صرية،  اإنتاج  عملية  اأو  تركيبة،  اأو  خطة،  اأو  طراز،  اأو  ت�صميم،  اأو  جتارية،  عالمة 

اأو للمعلومات  العلمية،  اأو  اأو التجارية  ا�صتخدام املعدات ال�صناعية  اأو حق  ال�صتخدام 

املتعلقة باخلربة ال�صناعية اأو التجارية اأو العلمية.

4 - ال ت�صري اأحكام الفقرتني )1( و)2( من هذه املادة اإذا كان املالك امل�صتفـيد من االأتاوى 

املقيم فـي دولة متعاقدة يبا�صر فـي الدولة املتعاقدة االأخرى التي تن�صاأ فـيها االأتاوى 

ن�صاطا عن طريق من�صاأة م�صتقرة )دائمة( كائنة فـيها، وكان احلق اأو امللكية التي تدفع 

عنها االأتاوى مرتبطا ب�صفة فعلية بهذه املن�صاأة امل�صتقرة )الدائمة(. وتطبق فـي هذه 

احلالة اأحكام املادة )7( من هذه االتفاقية.

5 - تعترب االأتاوى قد ن�صاأت فـي دولة متعاقدة اإذا كان من يدفعها مقيما فـي هذه الدولة 

املتعاقدة، ومع ذلك اإذا كان لدى ال�صخ�س الذي يدفع االأتاوى، �صواء كان مقيما فـي 

دولة متعاقدة اأو غري مقيم، من�صاأة م�صتقرة )دائمة( يرتبط بها احلق الذي ا�صتحقت 

عنه االأتاوى، وكانت هذه االأتاوى قد حتملتها تلك املن�صاأة امل�صتقرة )الدائمة(، فاإن هذه 

االأتاوى تعترب اأنها ن�صاأت فـي الدولة املتعاقدة الكائنة فـيها املن�صاأة امل�صتقرة )الدائمة(.
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اأو بينهما  اأدى وجود عالقة خا�صة بني من يدفع االأتاوى واملالك امل�صتفـيد منها  اإذا   - 6

احلــق  اأو  باال�صتخـــدام  يتعلـــق  فـيمـــا  االأتــاوى  مبلــغ  فـي  زيادة  اإىل  اآخر  �صخ�س  وبني 

اأو املعلومات التي دفعت عنها عن املبلغ الذي كان ميكن االتفاق عليه بني من يدفع 

واملالك امل�صتفـيد، فـي حالة عدم وجود تلك العالقة، فتطبق اأحكام هذه املادة على املبلغ 

اإليه اأخريا فقط. وفـي هذه احلالة، يظل اجلزء الزائد من املدفوعات خا�صعا  امل�صار 

لل�صريبة وفقا لقوانني كل دولة متعاقدة، ومبراعاة االأحكام االأخرى لهذه االتفاقية.

املــادة ) 13 (

اأتعــاب اخلدمــات الفنيــة

1 - اأتعاب اخلدمات الفنية النا�صئة فـي دولة متعاقدة والتي يح�صل عليها مقيم فـي الدولة 

املتعاقدة االأخرى يجوز اأن تفر�س عليها ال�صريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة االأخرى.

2 - ومع ذلك يجوز فر�س ال�صريبة اأي�صا على هذه املدفوعات فـي الدولة املتعاقدة التي 

امل�صتفـيد من  املالك  كان  اإذا  ولكن  املتعاقدة،  الدولة  لقوانني هذه  ووفقا  فـيها  ن�صاأت 

اأتعاب اخلدمات الفنية مقيما فـي الدولة املتعاقدة االأخرى فاإن ال�صريبة املفرو�صة 

على هذا النحو يجب اأال تزيد على ن�صبة )8%( ثمانية باملائة من اإجمايل مبلغ اأتعاب 

اخلدمات الفنية.

3 - يق�صد بعبارة "اأتعاب اخلدمات الفنية" الواردة بهذه املادة املدفوعات من اأي نوع الأي 

�صخ�س، بخالف اأن تكون ملوظف تابع لل�صخ�س الذي يقدم هذه املدفوعات، مقابل اأي 

خدمات ذات طبيعة فنية اأو اإدارية اأو ا�صت�صارية.

اإذا كان املالك امل�صتفـيد من اأتعاب  4 - ال تطبق اأحكام الفقرتني )1( و)2( من هذه املادة 

اخلدمات الفنية املقيم بالدولة املتعاقدة يبا�صر ن�صاطا فـي الدولة املتعاقدة االأخرى 

بها  كائنة  بوا�صطة من�صاأة م�صتقرة )دائمة(  الفنية  اأتعاب اخلدمات  فـيها  ن�صاأت  التي 

وكانت اأتعاب اخلدمات الفنية مرتبطة ب�صفة فعلية بتلك املن�صاأة امل�صتقرة )الدائمة(. 

فتطبق فـي هذه احلالة اأحكام املادة )7( من هذه االتفاقية.

5 - تعترب اأتعاب اخلدمات الفنية قد ن�صاأت فـي دولة متعاقدة اإذا كان من يدفعها مقيما فـي 

هذه الدولة املتعاقدة. ومع ذلك، اإذا كان لدى ال�صخ�س الذي يدفع اأتعاب اخلدمات 

الفنية، �صواء كان مقيما فـي هذه الدولة املتعاقدة اأو غري مقيم فـيها، من�صاأة م�صتقرة 

)دائمة( فـي دولة متعاقدة يرتبط بها احلق الذي ا�صتحقت عنه االأتعاب الفنية، وكانت 

اأتعاب اخلدمات الفنية قد حتملتها هذه املن�صاأة امل�صتقرة )الدائمة(، فاإن اأتعاب اخلدمات 

الفنية تعترب اأنها قد ن�صاأت فـي الدولة املتعاقدة الكائنة فـيها املن�صاأة امل�صتقرة )الدائمة(.
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امل�صتفـيد  الفنية واملالك  اأتعاب اخلدمات  اأدى وجود عالقة خا�صة بني من يدفع  اإذا   -  6

منها اأو بينهما وبني �صخ�س اآخر اإىل زيادة فـي مبلغ اأتعاب اخلدمات الفنية املدفوعة 

الأي �صبب من االأ�صباب عن املبلغ الذي كان ميكن االتفاق عليه بني من يدفع واملالك 

امل�صتفـيد منها، فـي حالة عدم وجود تلك العالقة، فتطبق اأحكام هذه املادة على املبلغ 

امل�صار اإليه اأخريا فقط.  وفـي هذه احلالة، يظل اجلزء الزائد من املدفوعات خا�صعا 

لل�صريبة وفقا لقوانني كل دولة متعاقدة، ومبراعاة االأحكام االأخرى لهذه االتفاقية.

املــادة ) 14 (

االأربــاح الراأ�س ماليــة

1 - االأرباح التي يح�صل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة من الت�صرف فـي االأموال الثابتة 

االأخرى  املتعاقدة  الدولة  فـي  والكائنة  االتفاقية  املادة )6( من هذه  فـي  اإليها  امل�صار 

يجوز اأن تفر�س عليها ال�صريبة فـي هذه الدولة االأخرى.

االأموال املخ�ص�صة  اأموال منقولة متثل جزءا من  الت�صرف فـي  الناجتة من  االأرباح   - 2

الدولة  فـي  والكائنة  دولة متعاقدة  مل�صروع  )دائمة(  ن�صــاط من�صــاأة م�صتـقرة  ملبا�صــرة 

املتعاقدة االأخرى، مبا فـي ذلك االأرباح الناجتة من الت�صرف فـي هذه املن�صاأة امل�صتقرة 

)الدائمة(، �صواء مبفردها، اأو مع امل�صروع باأكمله، يجوز اأن تخ�صع لل�صريبة فـي هذه 

الدولة االأخرى.

3 - االأرباح التي يح�صل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة من الت�صرف فـي ال�صفن اأو الطائرات 

التي تعمل فـي النقل الدويل اأو فـي االأموال املنقولة املتعلقة بت�صغيل مثل هذه ال�صفن 

اأو الطائرات، تخ�صع لل�صريبة فقط فـي هذه الدولة املتعاقدة.

4 - االأرباح الناجتة من الت�صرف فـي اأي اأمـوال اأخرى بخالف تلك امل�صار اإليها فـي الفقرات 

)1( و)2( و)3( من هذه املادة تخ�صع لل�صريبة فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يقيم 

فـيها املت�صرف فـي هذه االأموال.

املــادة ) 15 (

الدخــل مــن الوظيفــة 

1 - مع مراعاة اأحكام املواد )16( و)18( و)19( من هذه االتفاقية، فاإن الرواتب واالأجور 

وامل�صتحقات االأخرى املماثلة التي يح�صل عليها مقيم فـي دولة متعاقـدة مقابل اأداء 

وظيفة تخ�صع لل�صريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة فقط، ما مل توؤد الوظيفة فـي الدولة 

املتعاقدة االأخرى، فعندئذ يجوز لهذه الدولة املتعاقدة االأخرى فر�س ال�صريبة على 

ما يح�صل عليه من م�صتحقات فـيها.
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2 - على الرغم من االأحكام الواردة فـي الفقرة )1( من هذه املادة، فاإن امل�صتحقات التي 

يح�صل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة مقابل اأداء وظيفة فـي الدولة املتعاقدة االأخرى 

تخ�صع لل�صريبة فقط فـي الدولة املتعاقدة امل�صار اإليها اأوال ب�صرط:

  اأ - اأن يكون امل�صتلم موجودا فـي الدولة املتعاقدة االأخرى لفرتة اأو فرتات ال تتجاوز 

فـي جمموعها )183( مائة وثالثة وثمانني يوما خالل اأي فرتة )12( اثنى ع�صر 

�صهرا تبداأ اأو تنتهي فـي ال�صنة ال�صريبية املعنية.

ب - واأن تكون امل�صتحقات قد دفعت بوا�صطة اأو نيابة عن �صاحب عمل غري مقيم فـي 

الدولة املتعاقدة االأخرى. 

ج - واأال تكون امل�صتحقات قد حتملتها من�صاأة م�صتقرة )دائمة( ل�صاحب العمل كائن 

فـي الدولة املتعاقدة االأخرى.

3 - على الرغم من االأحكام ال�صابقة من هذه املادة، تفر�س ال�صريبة على امل�صتحقات التي 

يحققها فرد، �صواء كان مقيما فـي دولة متعاقدة اأم ال، فـيما يتعلق بوظيفة ميار�صها، 

كع�صو فـي الفريق العادي املنتظم ل�صفـينة اأو طائرة، على منت �صفـينة اأو طائرة ي�صغلها 

م�صروع تابع لدولة متعاقدة فـي النقل الدويل، فقط فـي تلك الدولة املتعاقدة.

املــادة ) 16 (

اأتعــاب املديريــن

اأتعاب املديرين واملدفوعات االأخرى املماثلة التي يح�صل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة 

ب�صفته ع�صوا فـي جمل�س االإدارة اأو فـي جهاز مماثل ل�صركة مقيمة فـي الدولة املتعاقدة 

االأخرى، يجوز فر�س ال�صريبة عليها فـي هذه الدولة املتعاقدة االأخرى.

املــادة ) 17 (

الفنانــون والريا�سيــون

1 - على الرغم من اأحكام املادة )15( من هذه االتفاقية، فاإن الدخل الذي يح�صل عليه 

مقيم فـي دولة متعاقدة ب�صفته فنانا فـي جماالت مــثل امل�صــرح، اأو ال�صــور املتحركــة، 

اأو االإذاعة، اأو التلفزيون، اأو مو�صيقيا، اأو ب�صفته من الريا�صيني، وذلك مقابل اأن�صطته 

ال�صخ�صية التي يبا�صرها بهذه ال�صفة فـي الدولة املتعاقدة االأخرى، يجوز اأن يخ�صع 

لل�صريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة االأخرى.
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يرتبط  اأو  ريا�صي،  اأو  فنان  يبا�صرها  �صخ�صية  باأن�صطة  يتعلق  الذي  الدخل  كان  اإذا   -  2

بهـا مبا�صرة، وكان الدخل ال ي�صتحق للفنان اأو الريا�صي نف�صه، ولكن ل�صخ�س اآخـر، 

يجوز  االتفاقية،  هذه  و)15( من   )7( املواد  اأحكام  من  الرغم  على  الدخـل،  هذا  فاإن 

اأو الريا�صي  اأن تفر�س عليه ال�صريبة فـي الدولة املتعاقدة التي يبا�صر فـيها الفنان 

اأن�صطته.

دولة  فـي  يبا�صرها  التي  االأن�صطة  من  ريا�صي  اأو  فنان  عليه  يحــ�صل  الذي  الدخــل   -  3

اإذا كانت زيارته لهذه الدولة املتعاقدة  متعاقدة يعفى من ال�صريبة فـي هذه الدولة 

مدعومـــة بالكامـــل، اأو ب�صفــــة اأ�صا�صيــة مــن االأموال العامة للدولة املتعاقدة االأخرى 

اأو الأحد تق�صيماتها ال�صيا�صية اأو �صلطاتها املحلية اأو الأي من اأ�صخا�س القانون العام 

فـي هذه الدولة املتعاقدة.

املــادة ) 18 (

املعا�سات ومدفوعات ال�سمان االجتماعي

1 - مع مراعاة اأحكام الفقرة )2( من املادة )19( من هذه االتفاقية، فاإن املعا�صات واملكافاآت 

االأخرى املماثلة التي دفعت ملقيم فـي دولة متعاقدة مقابل وظيفة اأديت فـي املا�صي، 

تخ�صع لل�صريبة فـي هذه الدولة فقط.

2 - على الرغم من اأحكام الفقرة )1( من هذه املادة، فاإن معا�صات التقاعد املدفوعة وغريها 

من اأنواع املبالغ املدفوعة، وفقا خلطة عامة ت�صكل جزءا من نظام ال�صمان االجتماعي 

فـي هذه الدولة، تخ�صع لل�صريبة فـي هذه الدولة فقط. 

املــادة ) 19 (

اخلدمــة احلكوميــة

دولة  تدفعها  التي  املعا�س،  بخالف  املماثلة،  االأخرى  واملكافاآت  واالأجور  الرواتب   - اأ   -  1

متعاقدة اأو اأحد تق�صيماتها ال�صيا�صية اأو �صلطاتها املحلية اأو اأ�صخا�صها القانونية 

اإلــى فــرد مقابـــل مـــا اأداه مـــن خدمـــات لتـلك الدولة املتعاقدة اأو لل�صلطة املحلية 

اأو ل�صخ�س من اأ�صخا�س القانون العام، تخ�صع لل�صريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة 

فقط.
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   ب - ومع ذلك فاإن هذه الرواتب واالأجور واملكافاآت االأخرى املماثلة تخ�صع لل�صريبة 

فـي الدولة املتعاقـدة االأخرى فقط اإذا كانـت اخلدمات قد متت تاأديتها فـي هذه 

الدولـة املتعاقدة، وكان الفرد مقيما فـيها ويعترب اإما:

1 - من مواطني هذه الدولة املتعاقدة.

2 - اأو مل ي�صبح مقيما فـي هذه الدولة املتعاقدة لغر�س اأداء هذه اخلدمات فقط.

2 - اأ - اأي معا�س اأو مكافاأة مماثلة يدفع من �صندوق اأن�صاأته دولة متعاقدة اأو �صخ�س من 

اأ�صخــا�س القـــانون العــام فـيــها اإلــى فـرد مقابل اأداء خدمات لهذه الدولة املتعاقدة 

اأو لذلك ال�صخ�س، يخ�صع لل�صريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة فقط.

    ب - ومع ذلك، يخ�صع هذا املعا�س لل�صريبة فـي الدولة املتعاقدة االأخرى فقط اإذا كان 

ذلك الفرد مقيما فـي هذه الدولة املتعاقدة االأخرى، ومن مواطنيها.

3 - تطبق اأحكام املواد )15( و)16( و)17( و)18( من هذه االتفاقية على الرواتب واالأجور 

اخلدمات  اأداء  مقابل  املدفوعة  التقاعدية  املعا�صات  وعلى  االأخرى،  املماثلة  واملكافاآت 

التي ترتبط بن�صاط تبا�صره دولة متعاقدة اأو اأي �صخ�س من اأ�صخا�س القانون العام 

فـي هذه الدولة املتعاقدة.

املــادة ) 20 (

االأ�ساتــذة والباحثــون

اأي فرد يقيم فـي دولة متعاقدة مبا�صرة قبل زيارته للدولة املتعاقدة االأخرى، وكان   - 1

يقوم، بناء على دعوة من اأي من اجلامعات اأو الكليات اأو املدار�س املعتمدة اأو اأي من 

اأو موؤ�ص�صات البحوث العلمية االأخرى املماثلة، بزيارة هذه الدولة  موؤ�ص�صات التعليم 

املتعاقدة االأخرى لفرتة ال تزيد على )2( �صنتني من تاريخ و�صوله اإىل هذه الدولة 

املتعاقدة االأخرى فقط لغر�س التدري�س، اأو اإجراء البحوث، اأو كليهما فـي هذه املوؤ�ص�صة 

التعليمية اأو موؤ�ص�صة البحوث، يعفى من ال�صريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة االأخرى 

عن اأي مكافاأة يح�صل عليها من القيام بالتدري�س، اأو اإجراء البحوث.

2 - يق�صد مب�صطلح "املعتمدة" الواردة فـي الفقرة )1( من هذه املادة االعتماد الذي تقرره 

الدولة املتعاقدة الكائنة فـيها اجلامعة اأو الكلية اأو املدر�صة اأو اأي من موؤ�ص�صات التعليم 

اأو موؤ�ص�صات البحوث العلمية االأخرى املماثلة.

فـي  اإجراوؤها يتم  اإذا كان  البحوث  اإجراء  الدخل من  املادة على  اأحكام هذه  3 - ال ت�صري 

االأ�صل لتحقيق نفع خا�س ل�صخ�س، اأو اأ�صخا�س بذواتهم.
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املــادة ) 21 (

الطلبـــة واملتدربــون

اإن املبالغ التي يح�صل عليها طالب اأو متدرب مهني لغر�س معي�صته اأو تعليمه اأو تدريبه 

مقيم اأو كان مقيما فـي دولة متعاقدة، مبا�صرة قبل زيارة الدولة املتعاقدة االأخرى التي 

ح�صر اإليها فقط لغر�س تعليمه اأو تدريبه، ال تخ�صع لل�صريبة فـي تلك الدولة املتعاقدة 

االأخرى �صريطة اأن تن�صاأ من م�صادر خارجها.

املــادة ) 22 (

االأنــواع االأخـرى مـن الدخــل

ن�صاأت، والتي مل  اأينما  ال�صريبة على عنا�صر دخل مقيم فـي دولة متعاقدة،  1 - تفر�س 

تتناولها املواد ال�صابقة من هذه االتفاقية، فقط فـي تلك الدولة املتعاقدة.

الثابتة املعرف  اأحكام الفقرة )1( على الدخل، بخالف الدخل من االأموال  2 - ال تطبق 

بالفقرة )2( من املادة )6( من هذه االتفاقية، اإذا با�صر متلقي هذا الدخل، املقيم فـي 

دولة متعاقدة، اأعماال فـي الدولة املتعاقدة االأخرى من خالل من�صاأة م�صتقرة )دائمة( 

موجودة فـيها، وكان احلق اأو كانت االأموال التي دفع عنها الدخل مرتبطة ب�صكل فعلي 

املادة )7( من هذه  اأحكام  احلالة تطبق  وفـي هذه  )الدائمة(.  امل�صتقرة  املن�صاأة  بتلك 

االتفاقية.

الف�ســل الرابــع

�سريبــة راأ�س املــال

املــادة ) 23 (

راأ�س املــال

1 - يجوز اأن يخ�صع راأ�س املال الذي متثله االأموال الثابتة امل�صار اإليها فـي املادة )6( من 

هذه االتفاقية التي ميلكها مقيم فـي دولة متعاقدة، والتي توجد فـي الدولة املتعاقدة 

االأخرى لل�صريبة فـي تلك الدولة املتعاقدة االأخرى.

2 - يجوز اأن يخ�صع راأ�س املال الذي متثله االأموال املنقولة التي ت�صكل جزءا من املمتلكات 

التجارية ملن�صاأة م�صتقرة )دائمة( تكون لدى م�صروع دولة متعاقدة فـي الدولة املتعاقدة 

االأخرى لل�صريبة فـي تلك الدولة املتعاقدة االأخرى.
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3 - يخ�صع راأ�س املال مل�صروع دولة متعاقدة ت�صغل �صفنا اأو طائرات فـي النقل الدويل، الذي 

متثله هذه ال�صفن اأو الطائرات لل�صريبة فـي تلك الدولة املتعاقدة فقط.

4 - تخ�صع جميع عنا�صر راأ�س املال بخالف تلك امل�صار اإليها بالفقرات )1( و)2( و)3( من 

هذه املادة ملقيم فـي دولة متعاقدة لل�صريبة فقط فـي تلك الدولة املتعاقدة.

الف�ســل اخلامــ�س

اإزالـة االزدواج ال�سريبـي

املــادة ) 24 (

طـرق جتنـب االزدواج ال�سريبـي 

1 - يتم جتنب االزدواج ال�صريبي فـي �صلطنة عمان على النحو االآتي:

قطر  فـي  لل�صريبة  يخ�صع  اأن  يجوز  دخل  على  عمان  �صلطنة  فـي  مقيم  ح�صل  اإذا 

بالتطبيق الأحكام هذه االتفاقية، فاإن �صلطنة عمان ت�صمح بخ�صم مبلغ من ال�صريبة 

املفرو�صة على دخل هذا املقيم يعادل �صريبة الدخل املدفوعة فـي قطر، اإما مبا�صرة، 

واإما عن طريق اخل�صم، اإال اأن ذلك اخل�صم ال يجوز باأي حال اأن يزيد على ذلك اجلزء 

من �صريبة الدخل )كما هو حم�صوب قبل اخل�صم( الذي ين�صب اإىل الدخل الذي يجوز 

فر�س ال�صريبة عليه فـي قطر.

2 - يتم جتنب االزدواج ال�صريبي فـي قطر على النحو االآتي:

 اأ - اإذا حقق مقيم فـي قطر دخال جاز اأن يخ�صع لل�صريبة فـي �صلطنة عمان، وفقا 

االأحكام ل�صلطنة عمان من  الأحكام هذه االتفاقية )با�صتثناء ما ت�صمح به هذه 

اأي�صا دخل حققه مقيم فـي �صلطنة  الدخل هو  ال�صريبة فقط، الأن  اأن تفر�س 

عمان(، تعفـي قطر هذا الدخل من ال�صريبة، مع مراعاة اأحكام البند )ب( من 

هذه الفقرة والفقرة )3( من هذه املادة.

 ب - اإذا حقق مقيم فـي قطر عنا�صر دخل جاز اأن تخ�صع لل�صريبة فـي �صلطنة عمان، 

وفقا الأحكام املادة )11( من هذه االتفاقية )با�صتثناء ما ت�صمح به هذه االأحكام 

اأي�صا دخل حققه  اأن تفر�س ال�صريبة فقط الأن الدخل هو  ل�صلطنة عمان من 

مقيم فـي �صلطنة عمان(، ت�صمح قطر بخ�صم مبلغ من ال�صريبة املفرو�صة على 

اأن مثل هذا  دخل ذلك املقيم يعادل ال�صريبة املدفوعة فـي �صلطنة عمان. غري 

اخل�صم ال يجوز اأن يزيد عن ذلك اجلزء من ال�صريبة، كما احت�صب قبل اخل�صم 

املمنوح، والذي ين�صب اإىل عنا�صر الدخل املحققة من �صلطنة عمان.
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3 - اإذا مت وفقا الأي من اأحكام هذه االتفاقية اإعفاء الدخل الذي يح�صل عليه مقيم فـي 

دولة متعاقدة من ال�صريبية فـي هذه الدولة املتعاقدة، يجوز لهذه الدولة املتعاقدة 

املعفى فـي ح�صاب مبلغ ال�صريبة على الدخل  تاأخذ فـي االعتبار الدخل  اأن  مع ذلك 

املتبقي لهذا املقيم.

الف�ســل ال�ســاد�س

اأحكــام خا�ســة

املــادة ) 25 (

عــدم التميــيز

1 - ال يجوز اأن يخ�صع مواطنو دولة متعاقدة فـي الدولة املتعاقدة االأخرى الأي �صرائب 

اأو اأي متطلبات متعلقة بها تختلف اأو يزيد عبوؤها عن ال�صرائب واملتطلبات املتعلقة 

فـي  االأخرى  املتعاقدة  الدولة  تلك  مواطنو  لها  يخ�صع  قد  اأو  لها،  يخ�صع  التي  بها 

الظروف نف�صها، خ�صو�صا فـيما يتعلق باالإقامة. ويطبق هذا احلكم اأي�صا، بالرغم من 

اأحكام املادة )1(، على االأ�صخا�ص غري املقيمني فـي اإحدى الدولتني املتعاقدتني، اأو فـي 

كلتيهما.

2 - ال يخ�صع االأ�صخا�ص عدميو اجلن�صية املقيمون فـي دولة متعاقدة، فـي اأي من الدولتني 

املتعاقدتني، الأي �صرائب اأو متطلبات متعلقة بها، تكون خمتلفة اأو يزيد عبوؤها عن 

لها مواطنو  اأن يخ�صع  اأو يجوز  لها  التي يخ�صع  بها  املتعلقة  واملتطلبات  ال�صرائب، 

الدولة املتعاقدة املعنية فـي الظروف نف�صها، وال�صيما ما يتعلق باالإقامة.

3 - ال يجوز اأن تكون ال�صرائب املفرو�صة على من�صاأة م�صتقرة )دائمة( ميلكها م�صروع تابع 

لدولة متعاقدة فـي الدولة املتعاقدة االأخرى اأقل مراعاة من ال�صرائب املفرو�صة على 

امل�صاريع التابعة لتلك الدولة املتعاقدة االأخرى، التي تبا�صر االأن�صطة ذاتها. وال يف�صر 

املتعاقدة  الدولة  املقيمني فـي  باأن متنح  املتعاقدة  هذا احلكم باعتباره ملزما للدولة 

االأخرى اأي خم�ص�صات �صخ�صية، واإعفاءات، وتخفـي�صات الأغرا�ص ال�صريبة، بناء على 

احلالة املدنية، اأو امل�صوؤوليات العائلية، مما متنحه للمقيمني فـيها.
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4 - با�صتثناء احلاالت التي تطبق عليها اأحكام الفقرة )1( من املادة )9( والفقرة )5( من 

املادة )11( والفقرة )6( من املادة )12( والفقرة )6( من املادة )13(، تكون فوائد الديون 

واالأتاوى والر�صوم مقابل اخلدمات الفنية واملبالغ االأخرى التي يدفعها م�صروع تابع 

لدولة متعاقدة ملقيم فـي الدولة املتعاقدة االأخرى، لغر�ص حتديد االأرباح اخلا�صعة 

لل�صريبة لذلك امل�صروع، قابلة للخ�صم فـي الظروف ذاتها، كما لو اأنها دفعت ملقيم فـي 

الدولة املتعاقدة املذكورة اأوال.

5 - ال يجــوز اأن تخ�صـــع امل�صاريـــع التابعـــة لدولـــة متعاقـــدة، التـــي ميــلك راأ�ص مالها كليا 

اأو جزئيا اأو ي�صيطر عليه، ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر، مقيم واحد اأو اأكرث فـي الدولة 

املتعاقدة االأخرى الأي �صرائب اأو متطلبات متعلقة بها فـي الدولة املتعاقدة املذكورة 

اأوال تكون خمتلفة، اأو يزيد عبوؤها عن ال�صرائب، واملتطلبات املتعلقة بها التي تخ�صع 

لها، اأو يجوز اأن تخ�صع لها امل�صاريع املماثلة التابعة للدولة املتعاقدة امل�صار اإليها اأوال.

على  املادة  هذه  اأحكام  تطبق  االتفاقية،  هذه  من   )2  ( املادة  اأحكام  من  الرغم  على   -  6

ال�صرائب من كل نوع و�صنف.

املــادة ) 26 (

اإجــراء االتفــاق املتبــادل 

1 - اإذا تبني ل�صخ�ص اأن االإجراءات التي اتخذتها اإحدى الدولتني املتعاقدتني اأو كلتاهما 

قـد اأدت، اأو توؤدي اإىل اإخ�صاعه ل�صريبة على نحو خمالف الأحكام هذه االتفاقية، يجوز 

الدولتني  لهاتني  الداخلية  القوانني  تن�ص عليها  التي  االأحكام  النظر عن  بغ�ص  له، 

املتعاقدتني، اأن يعر�ص منازعته على ال�صلطة املخت�صة فـي اأي من الدولتني املتعاقدتني. 

ويجب عر�ص املنازعة خالل فرتة )3( ثالث �صنوات من تاريخ االإخطار االأول باالإجراء 

الذي اأدى اإىل اإخ�صاعه ل�صريبة على نحو خمالف الأحكام هذه االتفاقية.

على  بذاتها  قادرة  تكن  ومل  يربرها،  ما  لها  املعار�صة  اأن  املخت�صة  لل�صلطة  تبني  اإذا   -  2

فـي  للف�صل  التو�صل  اإىل  ت�صعى  اأن  عليها  فـيتعني  لذلك،  منا�صب  حل  اإىل  التو�صل 

املنازعة عن طريق االتفاق املتبادل مع ال�صلطة املخت�صة فـي الدولة املتعاقدة االأخرى، 

ويتعني  االتفاقية.  الأحكام  خمالف  نحو  على  ال�صريبة  فر�ص  جتنب  بق�صد  وذلك 

تنفـيذ اأي اتفاق يتم التو�صل اإليه بغ�ص النظر عن مدد التقادم املحددة فـي القوانني 

الداخلية للدولتني املتعاقدتني. وت�صعى ال�صلطتان املخت�صتان اأي�صا اإىل االتفاق على 

تطبيق اأحكام القانون املحلي املتعلقة بالفوائد واجلزاءات االإدارية املتعلقة باملعار�صة. 
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اإجراء  اأي  فـيها  يكون  التي  الفرتة  خالل  والتح�صيل  الربط  اإجراءات  تعليق  ويجب 

لالتفاق املتبادل جاريا. 

3 - ت�صعى ال�صلطتان املخت�صتان فـي الدولتني املتعاقدتني اإىل التو�صل عن طريق االتفاق 

اأو تطبيق اأحكام هذه  اأو �صك ين�صاأ فـيما يتعلق بتف�صري  املتبادل اإىل حل اأي �صعوبات 

االتفاقية. ويجوز اأي�صا اأن تت�صاورا فـيما بينهما لتجنب االزدواج ال�صريبي فـي احلاالت 

التي مل ين�ص عليها فـي هذه االتفاقية.

4 - يجوز لل�صلطتني املخت�صتني فـي الدولتني املتعاقدتني االت�صال فـيما بينهما مبا�صرة 

بغر�ص التو�صل اإىل اتفاق باملعنى املحدد فـي الفقرات ال�صابقة.

املــادة ) 27 (

تبــادل املعلومــات

التي  املعلومات  تبادل  املتعاقدتني  الدولتني  فـي  املخت�صتني  ال�صلطتني  على  يتعني   -  1

يتوقع اأنها ذات �صلة بتنفـيذ اأحكام هذه االتفاقية اأو تنفـيذ القوانني املحلية املتعلقة 

بال�صرائـــب بجمـــيــع اأنواعـــها وو�صفـــها املفرو�صـــة نيابـــة عــن الدولتـــني املتعاقدتــني 

اأو اأق�صامهما ال�صيا�صية اأو �صلطاتهما املحلية، طاملا اأن فر�ص ال�صرائب تلك ال يتعار�ص 

مع هذه االتفاقية. وال يقيد تبادل هذه املعلومات باملادتني )1( و)2( من هذه االتفاقية.

اأ�صوة  وتعامل  �صرية،  طبيعة  ذات  متعاقدة  دولة  علم  اإىل  ت�صل  معلومات  اأي  تعترب   -  2

املتعاقدة  الدولة  لهذه  الداخلية  للقوانني  يتم احل�صول عليها وفقا  التي  باملعلومات 

االإدارية(  واجلهات  املحاكم  فـيها  )مبا  ال�صلطات  اأو  لالأ�صخا�ص  فقط  بها  ويف�صى 

املخت�صة بالربط اأو التح�صيل اأو التنفـيذ اأو االتهام اأو الف�صل فـي اال�صتئنافات املتعلقة 

بال�صرائب التي تتناولها هذه االتفاقية، وعلى اأن ي�صتخدم هوؤالء االأ�صخا�ص اأو تلك 

ال�صلطات املعلومات فـي هذه االأغرا�ص فقط، ولكن يجوز لهم اإف�صاء �صريتها فـي اأثناء 

اإ�صدار االأحكام الق�صائية.  اأو عند  اأمام املحاكم  اجلل�صات العلنية عند نظر الدعاوي 

وعلى الرغم مما تقدم، يجوز ا�صتخدام املعلومات التي تتلقاها دولة متعاقدة الأغرا�ص 

مبوجب  االأخرى  االأغرا�ص  هذه  ملثل  املعلومات  هذه  ا�صتخدام  يجوز  عندما  اأخرى 

قوانني كلتا الدولتني املتعاقدتني وال�صلطة املخت�صة فـي الدولة املتعاقدة املوردة ت�صمح 

بهذا اال�صتخدام.

-36-



اجلريدة الر�سمية العدد )1426(

اأنها  املادة، على  اأحكام الفقرة )1( من هذه  اأن تف�صر  باأي حال من االأحوال  3 - ال يجوز 

تفر�ص التزاما على دولة متعاقدة �صواء:

 اأ - التخاذ اإجراءات اإدارية تتعار�ص مع القوانني والعرف االإداري ال�صائد لدى هذه 

الدولة املتعاقدة اأو الدولة املتعاقدة االأخرى.

ب - لتقدمي معلومات ال ميكن احل�صول عليها مبوجب القوانني اأو االإجراءات االإدارية 

املعتادة فـي هذه الدولة املتعاقدة، اأو الدولة املتعاقدة االأخرى.

ج - لتقدمي معلومات توؤدي اإىل اإف�صاء اأ�صرار اأي حرفة اأو ن�صاط اأو �صناعة اأو جتارة 

اأو مهنة اأو طريقة اأو معلومات جتارية يكون اإف�صاء �صرية اأي منها متعار�صا مع 

النظام العام.

4 - اإذا كانت املعلومات مطلوبة من دولة متعاقدة وفقا الأحكام هذه املادة، ت�صتخدم الدولة 

املتعاقدة االأخرى طرق جمع املعلومات املتبعة لديها للح�صول على املعلومات املطلوبة 

املتعاقدة  الدولة  هذه  من  مطلوبة  تكون  ال  رمبا  املعلومات  هذه  اأن  من  الرغم  على 

االأخرى الأغرا�صها ال�صريبية، ويخ�صع االلتزام املت�صمن فـي اجلملة ال�صابقة للقيود 

الواردة فـي الفقرة )3( من هذه املادة. ولكن ال يجوز اأن تف�صر هذه القيود باأي حال من 

االأحوال على اأنها ت�صرح لدولة متعاقدة االمتناع عن تقدمي املعلومات ملجرد اأن لي�ص 

لها م�صلحة حملية فـي هذه املعلومات.

اأنها  االأحوال على  باأي حال من  املادة  الفقرة )3( من هذه  اأحكام  تف�صر  اأن  - ال يجوز   5

ت�صرح لدولة متعاقدة باالمتناع عن تقدمي املعلومات ملجرد اأن هذه املعلومات يحتفظ 

له �صفة  �صخ�ص  اأو  ملن�صب،  �صخ�ص مر�صح  اأو  اأخرى،  مالية  موؤ�ص�صة  اأي  اأو  بنك  بها 

الوكالة، اأو الوكيل، اأو ب�صبب اأن هذه املعلومات تتعلق مب�صالح امللكية فـي اأي �صخ�ص اعتباري.

املــادة ) 28 (

اأع�ساء البعثات الدبلوما�سية وامل�سوؤولون القن�سليون

البعثات  الأع�صاء  املقررة  ال�صريبية  باالمتيازات  االإخالل  االتفاقية  هذه  على  يرتتب  ال 

اأو امل�صوؤولـــــني القن�صليـــني مبوجـــب القواعـــد العامـــة للقانــــون الدولــــي،  الدبلوما�صيـــــــة 

اأو مبقت�صى اأحكام اتفاقيات خا�صة.
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املــادة ) 29 (

ا�ستحقــاق املنافـــع

هذه  مبوجب  فائدة  اأي  متنح  ال  االتفاقية،  هذه  فـي  االأخرى  االأحكام  عن  النظر  بغ�ص 

االتفاقية فـيما يتعلق بالدخل اأو راأ�ص املال اإذا كان من املنطقي اال�صتنتاج، مع مراعاة جميع 

احلقائق والظروف ذات ال�صلة، اأن احل�صول على هذه الفائدة اأحد االأهداف الرئي�صية الأي 

ت�صوية اأو معاملة نتجت ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر عن تلك املنفعة، ما مل يثبت اأن منح 

تلك الفائدة فـي تلك الظروف �صيكون وفقا ملو�صوع وغر�ص االأحكام ذات ال�صلة بهذه االتفاقية. 

الف�ســل ال�سابــع

اأحكــام نهائيــة

املــادة ) 30 (

�سـريــان االتفـاقيــة 

القنوات  املتعاقدة االأخرى كتابيا من خالل  املتعاقدتني الدولة  تخطر كل من الدولتني 

الدبلوما�صية با�صتكمال االإجراءات التي يتطلبها قانونها لتنفـيذ اأحكام االتفاقية، وت�صري 

نافذة  االتفاقية  االإخطارين. وحينئذ تكون  اآخر هذين  تاريخ  اعتبارا من  االتفاقية  هذه 

وفقا ملا ياأتي:

1 - فـيما يتعلق بال�صرائب املحجوزة من املنبع: على املبالغ املدفوعة اأو املقيدة فـي 

تلي  التي  امليالدية  ال�صنة  يناير من  �صهر  االأول من  اليوم  اعتبارا من  احل�صاب 

دخول االتفاقية حيز التنفـيذ.

اليوم  من  اعتبارا  تبداأ  �صريبية  �صنة  اأي  عن  االأخرى:  بال�صرائب  يتعلق  فـيما   -  2

االأول من �صهر يناير من ال�صنة امليالدية التي تلي دخول االتفاقية حيز التنفـيذ.

املــادة ) 31 (

اإنهــاء االتفاقيــة

تظل هذه االتفاقية �صارية حلني اإنهائها من قبل اإحدى الدولتني املتعاقدتني، ويجوز الأي 

من الدولتني املتعاقدتني اإنهاء االتفاقية من خالل القنوات الدبلوما�صية باإخطار كتابي 

يوجه للدولة املتعاقدة االأخرى قبل )6( �صتة اأ�صهر على االأقل من نهاية اأي �صنة ميالدية 

بعد انق�صاء )5( خم�ص �صنوات من تاريخ تنفـيذ هذه االتفاقية.
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وفـي هذه احلـالة، يوقف �صريـان هـذه االتفاقية على النحو االآتي:

اأو املقيدة فـي  املبالغ املدفوعة  1 - فـيما يتعلق بال�صرائب املحجوزة من املنبع: عن 

التالية  امليالدية  ال�صنة  فـي  يناير  �صهر  من  االأول  اليوم  من  اعتبارا  احل�صاب 

مبا�صرة لل�صنة التي مت فـيها توجيه االإخطار باإنهاء االتفاقية.

اليوم  من  اعتبارا  تبداأ  �صريبية  �صنة  اأي  عن  االأخرى:  بال�صرائب  يتعلق  فـيما   -  2

فـيها  التي مت  لل�صنة  التالية مبا�صرة  امليالدية  ال�صنة  االأول من �صهر يناير فـي 

توجيه االإخطار باإنهاء االتفاقية.

هذه  على  بالتوقيع  لهما،  املخولة  ال�صلطة  مبوجب  اأدناه،  املوقعان  قام  تقدم،  ملا  اإثباتا 

االتفاقية.

حـــــررت فــــي مدينـــــة الدوحـــــة فــــي يـــــوم االثنــــــني 1443/4/17هـ املوافـــــق 2021/11/22م 

من ن�صختني اأ�صليتني باللغة العربية. 

عــن
حكومة �سلطنة عمان

عـــن
حكومة دولة قطر
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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�سام الإ�سادة ال�سلطانية )الدرجــة الثانيــة( لكل من:

1 - الأ�ستاذة الدكتورة / �سباح بنت اأحمد بن عبدالوهاب ال�سليمان

2 - الأ�ستاذ الدكتور / عبداللـه بن حممـد بن �سيـف ال�سعـدي

3 - الأ�ستاذ الدكتور / خليفـة بن �سيـف بن �سلطــان اجلابــري

4 - ال�سيـــــــخ / �سهيــــــــــل بـن �سالــــــــــم بـن عبــــــداللـــه املخينـــــــــــي

5 - الدكتور / حممـــــــــــد بــن علـــــــــي بــن حممـــــــــد الربوانـــــــــي

6 - الفا�سل / �سالــــــــح بــن حممــــــــــــد بــن عامـــــــر ال�سنفــــــــري

7 - الفا�سل / حـــــــــارب بــن عبــــداللــــه بـــن �سالــــــــم الكيتانـــــــــي

8 - الفا�سلة / حنينـــــــــة بنـت �سلطـــــــان بــن اأحمـــــــد املغرييــــــــة

وذلك تقديرا من لدن جاللته - اأيده اللـه - لإجنازاتهم العلمية والبحثية واإ�سهاماتهم 

املجتمعية الفاعلة.

وقــــد �ســـدر اأمــر املنــح بتاريــخ 8 مــن جمادى الآخرة 1443هـ، املوافــــــق 11 مـن يناير 2022م.
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اأمــر منــح و�ســام

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

مبنح و�سام التكرمي ملعالــي / عبداللطيـــف يو�ســـف احلمـــد املديــر العــام ورئيــ�س جمل�س اإدارة 

ال�سندوق العربي لالإمناء القت�سادي "�سابقا"، وذلك تقديرا من لدن جاللته - اأيده اللـه - 

جلهوده واإ�سهاماته الطيبة فـي خدمة العمل التنموي على امل�ستوى العربي.

وقــــد �ســـدر اأمــر املنــح بتاريــخ 14 مــن جمادى الآخرة 1443هـ، املوافـــق 17 مـن يناير 2022م.
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�أمــر منــح و�ســام

تف�سل ح�سرة �ساحب �جلاللة �ل�سلطان هيثــم بن طــارق �ملعظــم - حفظـه �للـه ورعــاه - 

مبنح و�صام النعمان من الدرجة الأوىل ل�صعــادة / يو�صـــف فرطــــا�س القن�صــل العام الفخــري 

ال�صابق لالحتاد ال�صوي�صري، وذلك تقديرا من لدن جاللته - اأعزه اللـه - جلهوده واإ�صهاماته 

الفاعلة فـي خدمة العالقات الثنائية الوطيدة بني �صلطنة عمان والحتاد ال�صوي�صري.

وقــــد �صـــدر اأمــر املنــح بتاريــخ 15 مــن جمادى الآخـــرة 1443هـ، املوافــــق 18 مــن ينايــــر 2022م.
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

قــرار وزاري

رقــم 2022/21

باعتبـار موا�سفـة قيا�سيـة عمانيـة ملزمـة

 ��صتناد� �إىل �ملر�صوم �ل�صلطاين رقم 2020/97 بتعديل م�صمى وز�رة �لتجارة و�ل�صناعة �إىل 

وز�رة �لتجارة و�ل�صناعة وترويج �ال�صتثمار وحتديد �خت�صا�صاتها و�عتماد هيكلها �لتنظيمي،

وبناء على ما تقت�صيه �مل�صلحة �لعامـة.

تـــقـــرر
املــادة االأولــــى

�لعمانية،  بالكمة  �خلا�صة   )OS  1646/2021( رقم  �لعمانية  �لقيا�صية  �ملو��صفة  تعترب 

مو��صفة قيا�صية عمانية ملزمة.

املــادة الثانيــــة
تفر�ض غر�مة �إد�رية ال تتجاوز )1000( �ألف ريال عماين على كل من يخالف �أحكام هذ� 

�لقر�ر، وت�صاعف �لغر�مة فـي حال تكر�ر �ملخالفة.

املــادة الثالثــــة
ين�صر هذ� �لقر�ر فـي �جلريدة �لر�صمية، ويعمل به من �ليوم �لتايل لتاريخ ن�صره.

 

�سـدر فـي: 17 من جمادى االآخرة 1443هـ

املوافـــــق: 20 من ينايـــــــــــــــــــــــر 2022م

 قـيـ�س بن مـحمـد بن مـو�سـى اليو�سـف
وزير �لتجارة و�ل�صناعة وترويج �ال�صتثمار
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  وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه

قــرار وزاري 

رقم 2022/19

بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنفيذية لقانون احلجر الزراعي

ا�ستنادا اإىل قانون احلجر الزراعي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2٠٠4/4٧،

ال�سمكية  والرثوة  الزراعة  وزارة  م�سمى  بتعديل   2٠2٠/92 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  واإىل 

اإىل وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها 

التنظيمي، 

واإىل الالئحة التنفيذية لقانون احلجر الزراعي ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2٠٠6/32، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر
املــادة الأولـــــى

ي�ستــبدل بنــ�ص املــادة )11( من الالئحــة التنفيذيــة لقانــون احلجـر الزراعي امل�سار اإليها 

الن�ص الآتي:

املــادة ) 11 (

"يجب اأن ترفق مع ال�سحنة امل�ستوردة ال�سهادات وامل�ستندات الآتية:

1 - �سهادة �سحة نباتية �سادرة من اجلهة الفنية املخت�سة فـي البلد امل�سدر.

2 - ن�سخة من م�ستندات ال�سحن وال�سهادة اجلمركية.

3 - اأي م�ستندات اأخرى يتم حتديدها فـي ترخي�ص ال�سترياد".

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

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

�سـدر فـي: 17 / 6 / 1443هـ
املوافـــــق: 20 / 1 / 2022م

  د. �سـعـود بـن حمـــود بــن اأحمـــد احلب�ســـي
  وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
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هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 

قــــرار

  رقـــم 19/ 2022 

 باإ�سدار الالئحة التنظيمية لتمويل املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة واحلرفـيني

ا�ستنادا اإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2٠2٠/1٠٧ باإن�ساء هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 

وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 9٧/18 بتاأ�سي�س �سركة م�ساهمـة عمانيـة مقفلـة با�سـم "بنك 

التنمية العماين"، 

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

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

الالئحــة  باأحكــام  واحلرفـيــني،  واملتو�سطــة  ال�سغيــرة  املوؤ�س�سـات  متويـل  �سـاأن  فــي  يعمـل 

التنظيمية املرفقة.

املــادة الثانيــــة

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

املــادة الثالثــــة

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

�سـدر فـي: 15 من جمادى الثانية 1443هـ

املوافـــــق: 18 من ينايـــــــــــــــــــــر 2022م
قيـــــــ�س بـن حممـــــــد اليو�ســـــــف
                                                                           وزير التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

                                                                              رئيـــ�س جملــــ�س اإدارة 

هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة
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الالئحة التنظيمية لتمويل املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة واحلرفـيني

الف�ســل الأول

تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 (

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

ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر:

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

2 - املجلــ�س: 
جمل�س اإدارة الهيئة. 

3 - البنــك: 
بنك التنمية العماين �س.م.ع.م.

4 -  احلرفـــي: 
كل �سخ�س ميار�س ن�ساطا من اأن�سطة ال�سناعات احلرفـية. 

5 - امل�ستفـيــد:
 احلا�سل على التمويل من املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة واحلرفـيني. 

6 - اتفاقية التمويل: 
االتفاقية املوقعة بني الهيئة وامل�ستفـيد.

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

املــادة ) 2 (

تتوىل الهيئة متويل املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة واحلرفـيني فـي اإطار الربامج التمويلية 

اأن يقوم البنك باإدارة هذه الربامج  التي ي�سدر بتحديدها قرار من رئي�س املجل�س، على 

مبا فـي ذلك �سرف قيمتها ومتابعة ال�سداد واتخاذ االإجراءات القانونية الالزمة فـي حال 

اإخالل امل�ستفـيد بالتزاماته وفقا الأحكام هذه الالئحة. 
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املــادة ) 3 (

وحتديد  اأع�سائها  بت�سمية  وي�سدر  التمويل،  طلبات  فـي  للبــت  الهيئــة  فــي  جلنــة  ت�ســكل 

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

املــادة ) 4 (

اأو مبالغ يكون  اأي م�ساريف  فـي حال رف�س طلب التمويل، ال تكون الهيئة م�سوؤولة عن 

مقدم طلب التمويل قد حتملها فـي �سبيل تقدمي طلبه.

الف�ســل الثانــي

�شــروط واإجــراءات التمويــل

املــادة ) 5 (

ي�سرتط فـيمن يتقدم للح�سول على التمويل من االأفراد واحلرفـيني االآتي:  

1 - اأن يكون عماين اجلن�سية.

2 - اأن يتوفر لديه املوؤهل اأو اخلربة املنا�سبة للعمل فـي امل�سروع حمل طلب التمويل 

واإدارته.

اأال تقل �سنه عن )18( ثماين ع�سرة �سنة، واأال تزيد على )55( خم�س وخم�سني   - 3

�سن  تزيد  اأال  على  ذلك  من  اال�ستثناء  للجنة  ويجوز  الطلب،  تقدمي  عند  �سنة، 

طالب التمويل على )65( خم�س و�ستني �سنة.

4 - اأن يجتاز الربنامج املعد من الهيئة ب�ساأن جاهزيته لتاأ�سي�س واإدارة امل�سروع حمل 

التمويل. 

5 - اأال يكون لديه متويل قائم من الهيئة، وذلك با�ستثناء طلبات التمويل االإ�سافـي 

للم�ساريع القائمة. 

6 - اأن ي�سمح و�سعه املايل واالئتماين باحل�سول على التمويل.

٧ - اأال يكون قد �سبق احلكم عليه فـي جناية اأو جرمية خملة بال�سرف واالأمانة، ما مل 

يكن قد رد اإليه اعتباره.

اأو متو�سطة ملزاولة  اأن يلتزم بعد املوافقة على التمويل باإقامة موؤ�س�سة �سغرية   - 8

امل�سروع حمل التمويل، واحل�سول على بطاقة ريادة. 
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املــادة ) 6 (

ي�سرتط لتمويل املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة القائمة توفر االآتي: 

1 - اأن تكـــون حا�سلــة علــى الرتاخي�س الالزمة الإقامة امل�سروع اأو املوافقات املبدئية 

من اجلهات املخت�سة. 

2 - اأن يتوفر لديها االأ�سخا�س ذوو اخلربة املنا�سبة للعمل فـي امل�سروع واإدارته. 

3 - اأال يكون لديها متويل قائم من الهيئة، وذلك با�ستثناء طلبات التمويل االإ�سافـي 

للم�ساريع القائمة. 

4 -  اأن يكون لديها املالءة املالية واالئتمانية للح�سول على التمويل. 

املــادة ) 7 (

يقدم طلب التمويل على النموذج املعد لهذا الغر�س عرب املوقع االإلكرتوين املخ�س�س لذلك، 

مرفقــا به امل�ستنــدات والبيانــات املحــددة فــي النمــوذج امل�ســار اإلـيه، ويجوز للهيئة ا�ستيفاء 

اأي م�ستندات اأو بيانات اأخرى تراها الزمة للبت فـي طلب التمويل.

املــادة ) 8 (

واملتطلبات  ال�سروط  التمويل جميع  ا�ستيــفاء طلب  عــدم  فـي حالة  الطلب  يخطر مقدم 

باأوجــه النقــ�س فــي طلبــه، ومنحــه مهلة ال تتجاوز )3٠( ثالثني يوما من تاريخ اإخطاره 

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

املــادة ) 9 (

تقوم اللجنة بالبت فـي طلبات التمويل خالل مدة ال تتجاوز )6٠( �ستني يوما من تاريخ 

ا�ستكمال الطلب، وفـي حال رف�س الطلب يجب اأن يكون قرار الرف�س م�سببا.

املــادة ) 10 (
يجوز التظلم اإىل رئي�س الهيئة من قرار رف�س الطلب خالل )6٠( �ستني يوما من تاريخ 

اإخطار مقدم الطلب بقرار الرف�س، وعلى الرئي�س البت فـي التظلم خالل مدة ال جتاوز 

)3٠( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه، ويعترب م�سي هذه املدة دون البت فـيه، رف�سا للتظلم. 
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الف�ســل الثالــث

�سوابــط التمويــل

املــادة ) 11 (

عماين،  ريال  األف  وخم�سني  مائتني   )25٠.٠٠٠( اأق�سى  بحد  املقدم  التمويل  مبلغ  يكون 

على اأن يحدد املبلغ املقرر لكل م�سروع وفقا لدرا�سة اجلدوى االقت�سادية وتكلفة امل�سروع 

اال�ستثمارية. 

املــادة ) 12 (

يجوز للجنة اأن ت�سرتط ن�سبة مل�ساهمة مقدم الطلب فـي امل�سروع حمل التمويل، على اأال تزيد 

على )1٠%( من تكلفته اال�ستثمارية.

املــادة ) 13 (

مينح امل�ستفـيد فرتة �سماح عن �سداد االأق�ساط امل�ستحقة من مبلغ التمويل، تبداأ من تاريخ 

اآخر دفعة لل�سرف وفقا للربامج التمويلية، ويجوز بقرار من اللجنة متديد فرتة ال�سماح 

ملدة ال تتجاوز )6( �ستة اأ�سهر.

املــادة ) 14 (

واحدة  وملرة  اإ�سافـي  متويل  منح  يجوز  الالئحة،  هذه  من   )11( املادة  حكم  من  ا�ستثناء 

للم�ستفـيد امللتزم ب�سداد االأق�ساط امل�ستحقة عليه ومل ي�سبق له االإخالل ب�سروط اتفاقية 

التمويل، ومبا ال يزيد على )5٠%( من قيمة التمويل االأ�سلي.

الف�ســل الرابــع

الر�ســوم وال�سمانــات 

املــادة ) 15 (
التمويل الذي يزيد قيمته  الهيئة على  التــي تتقا�ساها  االإداريــة  الر�ســـوم  اللجنــة  حتــدد 

على )5.٠٠٠( خم�سة اآالف ريال عماين، وذلك مبا ال يزيد على )2%( من قيمة التمويل.

املــادة ) 16 (

يجوز للهيئة اأن تطلب من امل�ستفـيد رهن اأ�سول امل�سروع اأو اأي �سمانات اأخرى منا�سبة بعد 

ح�سوله على التمويل.
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الف�ســل اخلامــ�س

اللتزامــات 

املــادة ) 17 (
يلتزم امل�ستفـيد باالآتي: 

1 - فتح ح�ساب م�ستقل با�سم امل�سروع فـي اأحد امل�سارف املرخ�س لها فـي �سلطنة عمان 

الإيداع مبلغ التمويل، واإدارة اأموال امل�سروع.

بقرار  الواردة  ال�سرف  وبنود  واإجراءات  التمويل  اتفاقية  واأحكام  ببنود  التقيد   -  2

املوافقة على التمويل.

3 - متكني الهيئة والبنك من االطالع على ح�ساب امل�سروع، واحل�سول على �سور من 

ك�سوف احل�سابات، وم�ساركة معلوماته املالية واالئتمانية مع اجلهات ذات العالقة. 

4 - ا�ستخدام نظام حما�سبي منا�سب ميكن الهيئة والبنك من االطالع على العمليات 

املحا�سبية املتعلقة بامل�سروع.

والقيام  امل�سروع،  �سري  ملتابعة  عنهما  ينوب  من  اأو  والبنك  الهيئة  مع  التعاون   -  5

بالزيارات الدورية. 

6 - عدم تغيري ن�ساط امل�سروع اأو موقعه اأو خطة تنفـيذه اإال بعد احل�سول على موافقة 

خطية م�سبقة من اللجنة. 

٧ - التاأمني على اأ�سول امل�سروع وفقا لقرار املوافقة على التمويل. 

8 - رد مبلـــغ التمويــل غري امل�سدد فـي حال اإلغاء اتفاقية التمويل وفقا للمادة )2٠( 

من هذه الالئحة.

املــادة ) 18 (

يجب على امل�ستفـيد �سرف اإجمايل مبلغ التمويل خالل مدة اأق�ساها )6( �ستة اأ�سهر من 

تاريخ �سرف الدفعة االأوىل، ويجوز له طلب متديد هذه املدة بقرار من اللجنة، وي�سقط 

حق امل�ستفـيد فـي املطالبة باملبالغ غري امل�سروفة بعد انق�ساء اإحدى املدتني، بح�سب االأحوال. 

املــادة ) 19 (

تقوم الهيئة والبنك بناء على متابعتهما الدورية للم�ساريع، بدرا�سة ال�سعوبات التي تواجه 

تنفـيذ اأي م�سروع، وو�سع احللول املنا�سبة ملعاجلتها، وذلك بالتعاون مع امل�ستفـيد. 
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الف�ســل ال�ســاد�س
اإلغـــاء التمويــل 

املــادة ) 20 (
يجوز للهيئة اإلغاء اتفاقية التمويل فـي احلالت الآتية:

1 - اإخالل امل�شتفـيد باأحكام و�شروط اتفاقية التمويل. 

2 - عدم تنفـيذ امل�شروع ح�شب اخلطة املو�شوعة له اأو ا�شتخدام مبلغ التمويل اأو جزء 

منه فـي غري الغر�ص املخ�ش�ص له، دون تقدمي عذر تقبله اللجنة. 

3 - ثبوت احل�شول على التمويل عن طريق الغ�ص اأو التدلي�ص اأو التزوير اأو تقدمي 

م�شتندات اأو معلومات غري �شحيحة. 

4 - الت�شرف فـي امل�شروع حمل التمويل بالبيع اأو التنازل اأو غريها من الت�شرفات 

بدون موافقة م�شبقة من البنك اأو اللجنة.

5 - تغيري ن�شاط امل�شروع اأو موقعه اأو خطة تنفـيذه بدون موافقة م�شبقة من اللجنة. 

6 - عدم التزام امل�شتفـيد ب�شداد اأق�شاط التمويل وفقا لأحكام اتفاقية التمويل.

7 - رف�ص امل�شتفـيد التعاون مع البنك اأو الهيئة ملعاجلة ال�شعوبات التي تعيق تنفـيذ 

امل�شروع.

8 - �شدور حكم ق�شائي يرتتب عليه اإنهاء امل�شروع اأو يتعذر معه ال�شتمرار فـي تنفـيذه.

املــادة ) 21 (
فـي حالة وفاة امل�شتفـيد، يجب على ورثته التقدم اإىل البنك - خالل )٩٠( ت�شعني يوما من 

املوؤ�ش�شة، وفـي حال فوات امليعاد دون تقدمي الطلب  اأو�شاع  تاريخ الوفاة - بطلب توفـيق 

جاز للبنك بعد موافقة اللجنة الت�شرف فـي امل�شروع وفقا للقواعد والإجراءات القانونية 

املعمول بها فـي هذا ال�شاأن.

املــادة ) 22 (
فـي حالة اإ�شابة امل�شتفـيد بعجز مينعه من ت�شغيل امل�شروع و�شداد مبلغ التمويل، فاإنه يجب 

على من يقوم مقامه اأو باقي ال�شركاء ال�شتمـرار فــي تنفـيــذ اتفاقيــة التمويــل، واإل جــاز 

للبنك بعد موافقة اللجنة القيام بالآتي:

حقوق  يكفل  ومبا  امل�شتفـيد  مقام  يقوم  من  مع  بالتفاق  امل�شروع  فـي  الت�شرف   -  1

جميع الأطراف.

املعمول بها فـي هذا  القانونية  امل�شروع وفقا للقواعد والإجراءات  الت�شرف فـي   - 2

ال�شاأن فـي حال عدم الو�شول اإىل ت�شوية ودية مع من يقوم مقام امل�شتفـيد.
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

¿É``````````ªY á``````æ£∏°S
 á`YÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh

QÉªãà°S’G èjhôJh
IQÉ`éà∏d á``eÉ©dG á`jôjóŸG 
á````jôµØdG á``«µ∏ŸG Iô`FGO

(21)OM/ID/2021/00003  :Ö∏£dG ºbQ
(22)2021/3/29 :Ëó≤àdG ïjQÉJ
(11)á∏é°ùŸG IOÉ¡°ûdG ºbQ
(15)π«é°ùàdG ïjQÉJ
(45)

ƒfQÉcƒd ∞«æ°üJLoc Cl.:28-03( 51)

(71)
1á«fÉŸCG - ¢ûJG »H ΩG »L πgGh

2
3

(72)

1ÊÉŸCG - ±Q øJQÉe

2ÊÉŸCG - êÒÑæjGh ¢SÉjQófCG

3ÊÉŸCG -ôdƒ°T ¢ûàjôdhCG

4

(73)1
2

(74)
1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG

2
3

(30)

á«≤Ñ°SC’G äÉfÉ«H

008190938-0003  :ájƒdhC’G ºbQ

29/9/2020 :ájƒdhC’G ïjQÉJ

(12)         Ö∏£dG »`a êPÉªædG OóY (28)                                        Hair Trimmer :»YÉæ°U êPƒ‰  

           :Ö∏£dG ¬«£¨j …òdG èàæŸG     (54)

QÉªãà°S’G èjhôJh áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh
¿Ó`````````YEG

 ¥ƒ```≤M ¿ƒ````fÉb ΩÉµMC’ É``≤ah á«````YÉæ°üdG êPÉ``ªædG π`````«é°ùJ ø```Y á```jôµØdG á```«µ∏ŸG Iô``FGO ø``∏©J

.2008/67 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG á«YÉæ°üdG á``«µ∏ŸG

»YÉæ°U º°SQ hCG êPƒªæd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG

� 
 

���
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(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

¿É``````````ªY á``````æ£∏°S
 á`YÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh

QÉªãà°S’G èjhôJh
IQÉ`éà∏d á``eÉ©dG á`jôjóŸG 
á````jôµØdG á``«µ∏ŸG Iô`FGO

(21)OM/ID/2021/00018 :Ö∏£dG ºbQ
(22)2021/8/22 :Ëó≤àdG ïjQÉJ
(11)á∏é°ùŸG IOÉ¡°ûdG ºbQ
(15)π«é°ùàdG ïjQÉJ
(45)

ƒfQÉcƒd ∞«æ°üJLoc Cl.:D02-04( 51)

(71)

1á«µjôeCG - ∂fG ¢ùchôc 

2

3

(72)

1‹É£jEG - ô‚ƒa ƒµjQó«a

2

3

4

(73)
1

2

(74)

1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG

2

3

(30)

á«≤Ñ°SC’G äÉfÉ«H

29/771,365  :ájƒdhC’G ºbQ

22/2/2021 :ájƒdhC’G ïjQÉJ

(12)         Ö∏£dG »`a êPÉªædG OóY (28)                                     FOOTWEAR :»YÉæ°U êPƒ‰  

 :Ö∏£dG ¬«£¨j …òdG èàæŸG      (54)

»YÉæ°U º°SQ hCG êPƒªæd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG
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(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

»YÉæ°U º°SQ hCG êPƒªæd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG
¿É``````````ªY á``````æ£∏°S

 á`YÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh
QÉªãà°S’G èjhôJh

IQÉ`éà∏d á``eÉ©dG á`jôjóŸG 
á````jôµØdG á``«µ∏ŸG Iô`FGO

(21)OM/ID/2021/00019 :Ö∏£dG ºbQ
(22)2021/8/22 :Ëó≤àdG ïjQÉJ
(11)á∏é°ùŸG IOÉ¡°ûdG ºbQ
(15)π«é°ùàdG ïjQÉJ
(45)

ƒfQÉcƒd ∞«æ°üJLoc Cl.:D02-04( 51)

(71)

1á«µjôeCG - ∂fG ¢ùchôc 

2

3

(72)

1‹É£jEG - ô‚ƒa ƒµjQó«a

2

3

4

(73)
1

2

(74)

1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG

2

3

(30)

á«≤Ñ°SC’G äÉfÉ«H

29/771,367  :ájƒdhC’G ºbQ

22/2/2021 :ájƒdhC’G ïjQÉJ

(12)         Ö∏£dG »`a êPÉªædG OóY (28)                                     FOOTWEAR :»YÉæ°U êPƒ‰  

 :Ö∏£dG ¬«£¨j …òdG èàæŸG      (54)
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(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

»YÉæ°U º°SQ hCG êPƒªæd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG
¿É``````````ªY á``````æ£∏°S

 á`YÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh
QÉªãà°S’G èjhôJh

IQÉ`éà∏d á``eÉ©dG á`jôjóŸG 
á````jôµØdG á``«µ∏ŸG Iô`FGO

(21)OM/ID/2021/00020 :Ö∏£dG ºbQ
(22)2021/8/22 :Ëó≤àdG ïjQÉJ
(11)á∏é°ùŸG IOÉ¡°ûdG ºbQ
(15)π«é°ùàdG ïjQÉJ
(45)

ƒfQÉcƒd ∞«æ°üJLoc Cl.:D02-04( 51)

(71)

1á«µjôeCG - ∂fG ¢ùchôc 

2

3

(72)

1‹É£jEG - ô‚ƒa ƒµjQó«a

2

3

4

(73)
1

2

(74)

1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG

2

3

(30)

á«≤Ñ°SC’G äÉfÉ«H

29/771,660  :ájƒdhC’G ºbQ

24/2/2021 :ájƒdhC’G ïjQÉJ

(12)         Ö∏£dG »`a êPÉªædG OóY (28)                                     FOOTWEAR :»YÉæ°U êPƒ‰  

 :Ö∏£dG ¬«£¨j …òdG èàæŸG      (54)
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(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

»YÉæ°U º°SQ hCG êPƒªæd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG
¿É``````````ªY á``````æ£∏°S

 á`YÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh
QÉªãà°S’G èjhôJh

IQÉ`éà∏d á``eÉ©dG á`jôjóŸG 
á````jôµØdG á``«µ∏ŸG Iô`FGO

(21)OM/ID/2021/00021 :Ö∏£dG ºbQ
(22)2021/8/23 :Ëó≤àdG ïjQÉJ
(11)á∏é°ùŸG IOÉ¡°ûdG ºbQ
(15)π«é°ùàdG ïjQÉJ
(45)

ƒfQÉcƒd ∞«æ°üJLoc Cl.:( 51)

(71)

1á«fÉHÉj - (ø°ûjQƒHQƒc QƒJƒe ÉJƒjƒJ RCG ≠àjójôJ ƒ°ùdhCG) É°ûjÉc »µ«°TƒHÉc É°Thó«L ÉJƒjƒJ 

2

3

(72)

1á«fÉHÉj - »LÉeÉj »cƒjÉ°SÉe

2

3

4

(73)
1

2

(74)

1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG

2

3

(30)

á«≤Ñ°SC’G äÉfÉ«H

2021-003856  :ájƒdhC’G ºbQ

25/2/2021 :ájƒdhC’G ïjQÉJ

(12)         Ö∏£dG »`a êPÉªædG OóY (28)     Front Bumper for an Automobile :»YÉæ°U êPƒ‰  

 :Ö∏£dG ¬«£¨j …òdG èàæŸG      (54)

����� ������.indd   5 1/23/22   9:23 AM
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(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

»YÉæ°U º°SQ hCG êPƒªæd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG
¿É``````````ªY á``````æ£∏°S

 á`YÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh
QÉªãà°S’G èjhôJh

IQÉ`éà∏d á``eÉ©dG á`jôjóŸG 
á````jôµØdG á``«µ∏ŸG Iô`FGO

(21)OM/ID/2021/00022 :Ö∏£dG ºbQ
(22)2021/8/23 :Ëó≤àdG ïjQÉJ
(11)á∏é°ùŸG IOÉ¡°ûdG ºbQ
(15)π«é°ùàdG ïjQÉJ
(45)

ƒfQÉcƒd ∞«æ°üJLoc Cl.:( 51)

(71)

1á«fÉHÉj - (ø°ûjQƒHQƒc QƒJƒe ÉJƒjƒJ RCG ≠àjójôJ ƒ°ùdhCG) É°ûjÉc »µ«°TƒHÉc É°Thó«L ÉJƒjƒJ 

2

3

(72)

1á«fÉHÉj - »LÉeÉj »cƒjÉ°SÉe

2

3

4

(73)
1

2

(74)

1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG

2

3

(30)

á«≤Ñ°SC’G äÉfÉ«H

2021-003853  :ájƒdhC’G ºbQ

25/2/2021 :ájƒdhC’G ïjQÉJ

(12)
        Ö∏£dG »`a êPÉªædG OóY (28)                        Front Combination Lamp  :»`````YÉæ°U êPƒ```‰  

 for an Automobile (priority No. (2021-003853)

 :Ö∏£dG ¬«£¨j …òdG èàæŸG      (54)
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(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

»YÉæ°U º°SQ hCG êPƒªæd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG
¿É``````````ªY á``````æ£∏°S

 á`YÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh
QÉªãà°S’G èjhôJh

IQÉ`éà∏d á``eÉ©dG á`jôjóŸG 
á````jôµØdG á``«µ∏ŸG Iô`FGO

(21)OM/ID/2021/00023 :Ö∏£dG ºbQ
(22)2021/8/23 :Ëó≤àdG ïjQÉJ
(11)á∏é°ùŸG IOÉ¡°ûdG ºbQ
(15)π«é°ùàdG ïjQÉJ
(45)

ƒfQÉcƒd ∞«æ°üJLoc Cl.:( 51)

(71)

1á«fÉHÉj - (ø°ûjQƒHQƒc QƒJƒe ÉJƒjƒJ RCG ≠àjójôJ ƒ°ùdhCG) É°ûjÉc »µ«°TƒHÉc É°Thó«L ÉJƒjƒJ 

2

3

(72)

1á«fÉHÉj - »°TÉjÉg ƒµ«°Tƒj

2

3

4

(73)
1

2

(74)

1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG

2

3

(30)

á«≤Ñ°SC’G äÉfÉ«H

2021-003857  :ájƒdhC’G ºbQ

25/2/2021 :ájƒdhC’G ïjQÉJ

(12)        Ö∏£dG »`a êPÉªædG OóY (28)                  Instrument Panel for an Automobile  :»YÉæ°U êPƒ‰  

 :Ö∏£dG ¬«£¨j …òdG èàæŸG      (54)

�

 

����� ������.indd   7 1/23/22   8:54 AM

-67-



(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

»YÉæ°U º°SQ hCG êPƒªæd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG
¿É``````````ªY á``````æ£∏°S

 á`YÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh
QÉªãà°S’G èjhôJh

IQÉ`éà∏d á``eÉ©dG á`jôjóŸG 
á````jôµØdG á``«µ∏ŸG Iô`FGO

(21)OM/ID/2021/00028 :Ö∏£dG ºbQ
(22)2021/10/7 :Ëó≤àdG ïjQÉJ
(11)á∏é°ùŸG IOÉ¡°ûdG ºbQ
(15)π«é°ùàdG ïjQÉJ
(45)

ƒfQÉcƒd ∞«æ°üJLoc Cl.:( 51)

(71)

1á«fÉHÉj - (ø°ûjQƒHQƒc QƒJƒe ÉJƒjƒJ RCG ≠àjójôJ ƒ°ùdhCG) É°ûjÉc »µ«°TƒHÉc É°Thó«L ÉJƒjƒJ 

2

3

(72)

1ÊÉHÉj  - ÉJGQƒ«e ¿ƒ°T

2ÊÉHÉj - »°ûJƒ«éjCG »cƒ°ùjGO

3

4

(73)
1

2

(74)

1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG

2

3

(30)

á«≤Ñ°SC’G äÉfÉ«H

2021-007521  :ájƒdhC’G ºbQ

9/4/2021 :ájƒdhC’G ïjQÉJ

(12)        Ö∏£dG »`a êPÉªædG OóY (28)              Front Combination Lamp for an Automobile  :»YÉæ°U êPƒ‰  

 :Ö∏£dG ¬«£¨j …òdG èàæŸG      (54)
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(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

»YÉæ°U º°SQ hCG êPƒªæd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG
¿É``````````ªY á``````æ£∏°S

 á`YÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh
QÉªãà°S’G èjhôJh

IQÉ`éà∏d á``eÉ©dG á`jôjóŸG 
á````jôµØdG á``«µ∏ŸG Iô`FGO

(21)OM/ID/2021/00029 :Ö∏£dG ºbQ
(22)2021/11/8 :Ëó≤àdG ïjQÉJ
(11)á∏é°ùŸG IOÉ¡°ûdG ºbQ
(15)π«é°ùàdG ïjQÉJ
(45)

ƒfQÉcƒd ∞«æ°üJLoc Cl.:( 51)

(71)

1»æ«°U - …O »J ∫G ,ƒc πjÉHƒeƒJhCG …Ò°ûJ 

2

3

(72)

1»æ«°U - Gƒ«¡æjÉ°ùcG , hÉL

2

3

4

(73)
1

2

(74)

1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG

2

3

(30)

á«≤Ñ°SC’G äÉfÉ«H

202130289309,8  :ájƒdhC’G ºbQ

14/5/2021 :ájƒdhC’G ïjQÉJ

(12)        Ö∏£dG »`a êPÉªædG OóY (28)                                                                                         :»YÉæ°U êPƒ‰  

 :Ö∏£dG ¬«£¨j …òdG èàæŸG      (54)
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(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

¿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

101570 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

.ôFÉ°ü©dG ™«H

ôFÉ°ü©dG ⁄ÉY :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,132 :Ü.Q 236 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/3/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

105541 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

.¥ÓM

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

¿ÉªY áæ£∏°S ,620 :Ü.Q 202 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/10/31 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 46.indd   1 1/20/22   2:05 PM
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(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109563 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

.á«ÑW äGÈàfl

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/4/20 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

120115 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.áaô≤dÉH äÉæé©ŸG

Ω.Ω.¢T á«dhódG Oƒ÷G ¥Gòe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 46.indd   2 1/20/22   1:41 PM
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(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

120737 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.áfƒàdG OGÒà°SG

Ω.Ω.¢T √Écô°Th ÉjófÉH ∫ÓJÉ› :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,QÉØX á¶aÉfi ,ádÓ°U áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/17 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

124635 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.( …QGô◊G ∫RÉ©dG Ö«côJh ,AÓ£dG ájÉªMh ™«ª∏J ) äGQÉ«°ùdÉH ájÉæ©dG áeóN

á«æeÉ°†J - π«°ù¨dG äÉeóÿ á∏eÉµàŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,131 :Ü.Q 80 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/19 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 46.indd   3 1/20/22   1:41 PM
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(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

133511 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.äÉ«dÉªµdGh ÉjGó¡∏d á∏ª÷ÉH ™«ÑdG ,á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh QƒgõdG ™«H

IQÉéà∏d Iõ«ªŸG QÉë°U π«°SCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi ,QÉë°U áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

134900 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

.RQC’G IQÉŒ

Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG ¢ûjôa AÉæHCG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉfi ,Ö«°ùdG áj’h 121 :Ü.Q 696 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/2/2 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 46.indd   4 1/20/22   1:41 PM
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(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

136995 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

.ôFÉà°ùdG π«°üØJh ¢üb

IQÉéà∏d ¿hõe øa :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi ,QÉë°U áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/6/18 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

137761 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

.QƒîÑdGh áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG

IQÉéà∏d ájô°ü©dG ∞«°S ΩCG ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi ,QÉë°U áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/7/19 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 46.indd   5 1/20/22   1:41 PM
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(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

138665 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 »gÉ≤ŸG)  Iƒ¡≤dG  É¡°SÉ°SCG  äÉHhô°ûe  ,(»°SÉ°SCG  πµ°ûH  äÉHhô°ûe  Ωó≤J  »àdG  »gÉ≤ŸG)  Iƒ¡b

 ∂©c ,(»°SÉ°SCG πµ°ûH ΩÉ©£dG äÉÑLh Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG ,»°SÉ°SCG πµ°ûH äÉHhô°ûe Ωó≤J »àdG

 äÉÑLh Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG) ∂©c ,(»°SÉ°SCG πµ°ûH ΩÉ©£dG äÉÑLh Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG) πaƒdG

.(»°SÉ°SCG πµ°ûH ΩÉ©£dG

á«°SÉŸG IƒNC’G ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/8/30 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

138697 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 ôjƒ£J ,»∏NGódG º«ª°üàdG ,§FGôÿG º°SQ äÉeóN ,AÉjRC’G º«ª°üJ ,á«æØdG ∫ÉªYC’G ≥«KƒJ

 á«LƒdƒæµJh á«ª∏Y çÉëHCG  ,πªY ábÉ£H º«ª°üJ ,äÉ«›ÈdG ô°ûf QÉWEG  »`a äÉ«›ÈdG

 äÉeóN ,á«éjhôJ OGƒŸ á«fÉ«ÑdG Ωƒ°SôdG º«ª°üJ ,´GÎN’G äGAGôH §FGôN º°SôH á≤∏©àe

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

 ,AÉ°ûfE’G  äÉ££flh  º«eÉ°üJ  º°SQ  ,óMGh  ∫ƒNO  π«é°ùJ  á«æ≤J  ΩGóîà°SÉH  Ωóîà°ùŸG

.Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCG ôjƒ£Jh º«ª°üJ ∫É› »`a äGQÉ°ûà°SG

≥jô°ûàdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/8/31 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 46.indd   6 1/20/22   1:41 PM
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(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

138699 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

.Iô°†fi äGô°ùµe

IóëàŸG IôMÉ°ùdG áªéædG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/8/31 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

138703 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a

 ¿OÉ©e  øe  π«µ°ûJ  ∂FÉÑ°S  ,äÉYÉ°Sh  IÒÑc  äÉYÉ°S  ∫hóæH  ,äGô``gƒ›  á```«ÑgP  •ƒ```«N

 äÉYÉ°S  ,äGôgƒ›  QhÉ°SCG  ,äGôgƒ›  ºFÉ“  ,ôØ°UC’G  ¿Éeô¡µdG  øe  äGôgƒ›  ,á°ù«`Øf

 óFÓb  ,äGôgƒ›  áæjõ∏d  ¢ù«HÉHO  ,äGôgƒéª∏d  IÒ¨°U  »∏M  ,ó«dG  äÉYÉ°ùd  áeõMCG  ,ój

 ,äGôgƒ› ,á«LÉY äGôgƒ› ,äÉYÉ°S Ö∏Y ,¢SÉe ,äGôgƒ› óFÓb ,äGôgƒ› á«∏°ù∏°S

 ,áYõà› äGôgƒ› ,äGôgƒ› ”GƒN ,Ió∏≤e äGôgƒ› ,äGôgƒ› IÒÑc äÉ«dGó«e

.äÉ©Ñ≤∏d äGôgƒ› ¢ù«HÉHO

äGôgƒéª∏d ≥°ûY :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/8/31 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 46.indd   7 1/20/22   1:41 PM

-76-



(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

138706 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.ºYÉ£ŸG äÉeóN

á«dhódG ¢†«HC’G ¢ùLÔdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,Ö«°ùdG áj’h ,¢VƒÿG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/8/31 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

138707 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.…QGOEG Öàµe

§°ShC’G ¥ô°û∏d Ö«©µàdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉfi ,á«YÉæ°üdG AÓZ :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/8/31 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 46.indd   8 1/20/22   1:41 PM
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(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

138722 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

áãjó◊G á°†¡ædG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/8/31 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

138726 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.á«ÑàµŸG äGhOC’Gh á«°SÉWô≤∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

IQÉéà∏d ájô°ü©dG AÉª«°ûdG ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/8/31 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 46.indd   9 1/20/22   1:41 PM
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(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

138727 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.äÉ«dÉªµdGh É¡JÉeõ∏à°ùeh ‹B’G Ö°SÉ◊Gh ádÉ≤ædG ∞JGƒg ™«H

Qƒ£àŸG QƒëŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/8/31 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

138739 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

.»FÉ°ùf π«ªŒ ¿ƒdÉ°U

á«gGõdG QÉØX ∫ÉªL á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/8/31 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 46.indd   10 1/20/22   1:41 PM
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(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

141056 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.(≈¡≤e) »gÉ≤ŸG äÉeóN

IQÉéà∏d »ª«©ædG »∏Y øH ∞«°S øH áØ«∏N :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 512 :Ü.Q 666 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/11/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

142212 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.ádÉ≤H

Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ÒÿG IƒYO :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/1/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 46.indd   11 1/20/22   1:41 PM
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(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

142643 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 áeó≤e á«ª«∏©J äÉeóN ,»æ¡ŸG ÖjQóàdG IOÉYEG ,á«ÑjQóJ hCG á«ª«∏©J íFÉ°üf »æ¡ŸG ¬«LƒàdG

.á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G …hP øe

Iõ«ªàŸG Úµ“ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/1/19 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

142810 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

.…É°ûdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe ,è∏ãe …É°T ,…É°T

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d º«¶©dG äGôØdG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/1/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 46.indd   12 1/20/22   1:41 PM
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(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

145351 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

.äGQÉ≤©dG IQGOEG

QÉªãà°SÓd ó«©°Sh OÉ°ü∏b :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/4/22 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

145380 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 ,äÉjQÉ£Ñ∏d íFÉØ°U ,äÉjQÉ£ÑdG ¢†ªM ¢SÉ«b Iõ¡LCG  ,äÉjQÉ£H ≥jOÉæ°U ,äÉjQÉ£H á«YhCG

 äÓ°Uh iôNCG π«°UƒJ äGhOCGh òNBÉeh ¢ùHGƒb ,äƒ°üdG π«é°ùàd äÓeÉM ,OƒfCG  äÉjQÉ£H

 äÉ°TÉ°T  ,∞JGƒg  äÉYÉª°S  ,íFGô°ûdG  ¢VôY  Iõ¡LCG  ,»FÉHô¡µdG  QÉ«àdG  äÉeƒ≤e  ,á«FÉHô¡c

 èeGôH ,Üƒ°SÉM Iõ¡LCG ,Üƒ°SÉM äGôcGP Iõ¡LCG ,á«FÉHô¡c äÓ°Uh ,•É≤°SEG äÉ°TÉ°T ,ájQƒ∏a
 á›óe ¢UGôbCG ,ájô°üH - á«©ª°S á›óe ¢UGôbCG ,äƒ°üdG π≤f Iõ¡LCG ,á∏é°ùe Üƒ°SÉM

 ,Üƒ°SÉ◊ÉH  á≤ë∏e  Iõ¡LCG  ,Üƒ°SÉ◊G  π«``¨°ûàd  á∏```é°ùe  è```eGôH  ,§``≤a  IAGô≤dG  IôcGòd

 áÑbGôe  èeGôH  ,Üƒ°SÉM  AGõLCG  ¢VôY  äÉ°TÉ°T  ,ΩOƒŸG  Iõ¡LCG  ,á∏é°ùe  Üƒ°SÉM  äÉ«›ôH

 Ö∏L ,Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCG ™e Ωóîà°ùJ äÉ©HÉW ,Üƒ°SÉë∏d á«`aôW äGhOCG IQCÉa ,Üƒ°SÉM èeGôH

 Ö«°SGƒM ,¢SCGôdG äÉYÉª°S ,á›óŸG ¢UGôbC’G π«¨°ûJ Iõ¡LCG ,á«FÉHô¡µdG äÓÑµ∏d π«°UƒJ

 ÜÉ©dC’ á∏ª©à°ùŸG ∂∏J ÒZ Üƒ°SÉM ™e ΩGóîà°SÓd ¬«LƒJ Iõ¡LCG ,Üƒ°SÉ◊G OÉàY ,á«Mƒd

 äÉ°TÉ°T ,á«Mƒ∏dG Ö«°SGƒë∏d áØ∏ZCG ,Ö«°SGƒ◊G äÉ°TÉ°ûd á°ü°üfl á«bGh á«°ûZCG ,ƒjó«`ØdG

 øµÁ Ö«°SGƒM ,π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG hCG á∏é°ùŸG Üƒ°SÉ◊G èeGÈd äÉ°üæe ,á«ªbQ á«fhÎµdEG

.ó©H øY ä’É°üJ’G äÉYÉª°S ,ÉgDhGóJQG

É«Lƒdƒæµà∏d ô°üæY :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉfi ,áaô©ŸG áMGh :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/4/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 46.indd   13 1/20/22   1:41 PM

-82-



(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

148563 :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

IQÉéà∏d Ö«£dG ÜÉë°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/9/15 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

149029 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.≈¡≤e

IQÉéà∏d ‹ÉLOõdG Oƒ©°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/9/30 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 46.indd   14 1/20/22   1:41 PM
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(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149251 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

.(»FÉ°ùf ¿ƒdÉ°U äÉeóN) π«ªéàdG äÉfƒdÉ°U äÉeóN

π«ªéàdGh ábÉfCÓd ≈≤à∏ŸG õcôe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

149531 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 á∏ª÷ÉH ™«ÑdG ,IQÉ£©dGh πHGƒàdGh ÍdGh äGô°ùµª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 äÉéàæŸ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG ,(äÉHhô°ûŸG πª°ûJ) áYƒæàe á«FGòZ OGƒŸ

.ájôµ°ùdG äÉjƒ∏◊Gh õHÉîŸG

¥ƒ°ùà∏d IOÉ©°ùdG áHGƒH :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉfi ,Ö«°ùdG áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/26 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 46.indd   15 1/20/22   1:41 PM

-84-



(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149580 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.( Üƒ°T »`aƒc ) ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG äÉÑLh Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG

áãjó◊G »gÉ≤ŸG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

 

149582 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 ,áXƒH ,äÉjƒ∏M ,∂©c ,Iƒ¡b ,ájôµ°S äÉjƒ∏M ,Iƒ¡≤∏d äÉ¡µæe ,…É°ûdG É¡°SÉ°SCG  äÉHhô°ûe

.Iƒ¡≤dG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe ,Ö«∏◊ÉH áJ’ƒcƒ°T äÉHhô°ûe ,Ö«∏◊ÉH Iƒ¡b äÉHhô°ûe

IQÉéà∏d ô¡jƒ¶dG ÉjGhR :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

 

alamat 46.indd   16 1/20/22   1:41 PM

-85-



(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149819 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.ïHÉ£ŸG äGó©e ™«H

ïHÉ£ŸG äGó©Ÿ »Ñ∏◊G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/11/4 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

149860 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.(á«°ù«fhófC’G äÉÑLƒdG Ωó≤J »àdG ºYÉ£ŸG) ºYÉ£ŸG äÉeóN

Ω.Ω.¢T QÉªãà°SÓd á«dhódG …RÉ¨ŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉfi ,IÈ¨dG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/11/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 46.indd   17 1/20/22   1:41 PM

-86-



(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150432 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.(ádÉ≤ÑdG äÓfih õHÉîŸG äÉéàæe ™«H) ™∏°ùdG ¢VôY

ájQÉéàdG ∫ÉªYCÓd ΩhóY øH :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/11/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

150438 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.ºYÉ£ŸG äÉeóN

áãjó◊G ™jQÉ°ûª∏d  IÉ«◊G áª°ùH :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/11/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 46.indd   18 1/20/22   1:41 PM

-87-



(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150444 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

.(áfÉ°†◊G QhO) áfÉ°†◊G ¢SQGóe

IQÉéà∏d á°UÉÿG ´GóHE’G á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/11/29 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

150491 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

.õÑfl

IQÉéà∏d á«°SÉŸG á∏eÉ©dG …ójC’G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 46.indd   19 1/20/22   1:41 PM

-88-



(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150503 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

150583 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸGh ºYÉ£ŸG

IQÉéà∏d Iõ«ªŸG IOÉ©°ùdG ÜGƒHCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/4 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 46.indd   20 1/20/22   1:42 PM

-89-



(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150588 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.ºYÉ£ŸG äÉeóN

IQÉéàdGh ºYÉ£ŸGh ¥OÉæØdG IQGOE’ §≤°ùe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/12/4 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

150589 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.(»gÉ≤ŸGh ºYÉ£ŸG) »gÉ≤ŸG äÉeóN

IQÉéàdGh ºYÉ£ŸGh ¥OÉæØdG IQGOE’ §≤°ùe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/12/4 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 46.indd   21 1/20/22   1:42 PM

-90-



(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150591 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.(Qƒ£Y )¢ùHÓe ,ájòMCG

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ÜÉãjO πMÉ°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/12/4 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150593 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.ºYÉ£ŸG äÉeóN

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á«æWƒdG IôµØdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉfi ,äGôeÉ©dG áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 46.indd   22 1/20/22   1:42 PM

-91-



(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

104739 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

.á«fó©ŸG √É«ŸGh ôFÉ°ü©dGh ájRÉ¨dG

  

   IQÉéà∏d Üô¨dG ¿É°Sôa :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,324 :Ü.Q 114 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/9/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125510 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.ºYÉ£eh »gÉ≤e

 

  áãjó◊G …ôHÉ°üdG ΩÉ°üY ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,121 :Ü.Q 724 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 46.indd   23 1/20/22   1:42 PM

-92-



(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

138735 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

.õHÉîŸG äÉéàæeh äÉjƒ∏◊G ™«H

»µ∏ŸG ¿ôØdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/8/31 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

138736 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.¢û«fQh ¿GƒdC’G â«ÑãJ OGƒeh äÉfÉgódG ™«Hh …QGOEG Öàµe

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

¿ÉªY áæ£∏°S ,Ö«°ùdG áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/8/31 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 28.indd   1 1/16/22   1:46 PM

-93-



(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

139923 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

.äÉ°TÉ°ûdG ≈∏Y áYÉÑ£dG

øØ∏d á°ûjôdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/10/14 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

140031 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 äÉeóN ,øjôNBÓd äÉ©«ÑŸG èjhôJ ,áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉjÉ¨d ΩÓYE’G πFÉ°Sh ≈∏Y ™∏°S ¢VôY

 ≥jƒ°ùàdG  ,≥jƒ°ùJ ,»æ∏©dG  OGõŸÉH  ™«ÑdG  ,äÉ©«ÑŸG  èjhôJ hCG  ¿ÓYE’Gh ájÉYódG êPÉ‰ OGóYEG

.∞JÉ¡dG ÈY ≥jƒ°ùàdG äÉeóN ,»`aGó¡à°S’G

ø°ü◊G ¥ƒ°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/10/17 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 28.indd   2 1/16/22   1:46 PM

-94-



(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

147211 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.(IõgÉ÷G ¢ùHÓŸGh äÉLƒ°ùæŸGh á°ûªbC’G ™«H) ™∏°ùdG ¢VôY

á«ŸÉ©dG …ƒ∏©dG áØ«∏N :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/7/8 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150063 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.äÉjƒ∏◊Gh äÉæé©ŸG ™«H

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d áãjó◊G ¿Ó°U QGƒfCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG ´QÉ°T :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/11/15 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 28.indd   3 1/16/22   1:46 PM

-95-



(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150483 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.OhQƒdGh äÉjƒ∏◊G ™«H

IQÉéà∏d á«bGôdG ¢ùJƒ∏dG IôgR :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150485 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

IQÉéà∏d »ª°ùÑdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 28.indd   4 1/16/22   1:46 PM

-96-



(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150488 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150492 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

.¢ùHÓŸG π«°üØJ

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

¿ÉªY áæ£∏°S ,111:Ü.Q 363:Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 28.indd   5 1/16/22   1:46 PM

-97-



(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150493 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.ÚjõàdGh ¢ü«°üéàdGh »∏NGódG º«ª°üàdG ∫ÉªYCG ò«`ØæJh QƒµjódG Ö«côJ

IQÉéà∏d ¿É«°V RƒeQ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,311:Ü.Q 64:Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150495 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.(ºYÉ£ŸGh »°SÉ°SCG πµ°ûH äÉÑLƒdG Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG) »gÉ≤ŸG äÉeóN

ËôdG ¥GQƒH :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 28.indd   6 1/16/22   1:46 PM

-98-



(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150496 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.äÉjƒ∏◊Gh ÉjGó¡dG h OhQƒdG ™«H

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150497 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.ºYÉ£ŸGh »gÉ≤ŸG äÉeóN

IQÉéà∏d ¿ƒ°ûdG ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 28.indd   7 1/16/22   1:46 PM

-99-



(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150502 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150504 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.ºYÉ£ŸG äÉeóN

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d …ƒ∏©dG óªfi øH ó«©°S ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 28.indd   8 1/16/22   1:46 PM
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(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150505 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.äÉÑcôŸG ∞«¶æJh áfÉ«°Uh ìÓ°UEG

ájQÉéàdG ∫ÉªYCÓd áãjó◊G êhôŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150507 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.»∏NGódG º«ª°üàdG á£°ûfCG ò«`ØæJh ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ≤e

∫ÉªYCÓd π«°UC’G º«°ùf :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,Ö«°ùdG áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 28.indd   9 1/16/22   1:46 PM
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(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150508 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ëó≤J äÉeóN

Òª©àdGh AÉ°ûfEÓd è«∏ÿG ¥hô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150509 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.ôFÉ°ü©dGh ,äÉHhô°ûŸG Ëó≤J áeóN

á∏eÉ°ûdG ¥Gô°ûà°S’G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 28.indd   10 1/16/22   1:47 PM
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(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150561 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

.¢†«H

øLGhó∏d AÉcôH ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/2 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150562 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.ÉjGó¡dGh äÉjƒ∏◊G ™«H

IQÉéà∏d ‹É©dG â«°üdG á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/2 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 28.indd   11 1/16/22   1:47 PM
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(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150571 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.™∏°ùdG ¢VôY

ájô≤Ñ©dG áªb ™jQÉ°ûe ,:º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/2 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150575 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ´ò÷ äGó°ûe ,(¿ÉÑ∏dGh ¿ƒHÉ°üdG) á«LQÉN ¢ùHÓe ,(QƒîÑdGh ájòMC’G) IõgÉL ¢ùHÓe

 ¢ùHÓe ,á«∏NGO á«FÉ°ùf ¢ùHÓe ,á«∏NGO ¢ùHÓe á«∏NGO ¿É°üªb ,á«∏NGO ¢ùHÓe º°ù÷G

.IRô£e ¢ùHÓe ,á«fÉàc á«∏NGO ¢ùHÓe ,ájó«∏≤J

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/2 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 28.indd   12 1/16/22   1:47 PM

-104-



(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150578 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 19 áÄØdG »`a

.(êÉLõ∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG) ÊÉÑŸG êÉLR

IQÉéà∏d á«dhódG OƒLƒdG ∫ÉeQ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,äGôeÉ©dG áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/2 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150800 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

.(á«dÉLôdG ábÓ◊G) π«ªéàdG äÉfƒdÉ°U äÉeóN

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 28.indd   13 1/16/22   1:47 PM

-105-



(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151344 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.âcQÉe ôHƒ°ùdGh ¥ƒ°ùàdG äÓfi

ôªãà°ùŸG ¿ÉLQCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S  :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/26 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149096 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

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

 äÉÑLƒdG  Ëó≤J  ºYÉ£e  äÉ`eóN  ,á`«JGòdG  á`eóÿG  º`YÉ£e  äÉ`eóN  ,º```YÉ£ŸG  äÉ`eóN

.áeÉbEG øcÉeCG äÓ£©dG äÉª«fl äÉeóN ,áØ«`ØÿG

ΩÓ°ùdG AÉah á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 28.indd   14 1/16/22   1:47 PM
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(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114795 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.AÉæÑdG OGƒe ™«H

 

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

¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 1125 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/28 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

116747 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸGh ºYÉ£ŸG äÉeóN

 

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

¿ÉªY áæ£∏°S ,»ÁÈdG á¶aÉfi ,512 :Ü.Q 375 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 40.indd   1 1/20/22   12:56 PM
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(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

129257 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.π«°ûdGh á«FÉ°ùædG äÉjÉÑ©dG ™«H

 

IQÉéà∏d ÜÉ¡°ûdG âæH :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,§```≤°ùe á```¶aÉfi ,ô````°TƒH á```j’h ,á```Ñjò©dG 130 :Ü.Q 931 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/6/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

148869 :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
2021/9/27 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 40.indd   2 1/20/22   12:56 PM
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(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149020 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.äÉHhô°ûŸGh ä’ƒcCÉŸG Ëó≤J äÉeóN

 

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/9/30 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149610 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.äÉjÒàaÉµdG äÉeóN ,»gÉ≤ŸG äÉeóN

 

IQÉéà∏d á«ÑgòdG OÉ©HC’G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

alamat 40.indd   3 1/20/22   12:56 PM
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(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150051 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.É¡JÉ≤ë∏eh ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG ™«H

 

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d …ƒ∏©dG óªfi øH ó«©°S ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/11/14 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150539 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

.á«°VÉjôdG ÖYÓŸG ÒLCÉJ

 

IQÉéà∏d πeGôM â«H :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/2 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 40.indd   4 1/20/22   12:56 PM
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(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150541 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ≤e

 

ä’hÉ≤ŸGh áeÉ©dG IQÉéà∏d á«æ≤àdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/2 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150544 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤e äÉeóN

 

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d »æjô≤dG óªfi øH ¢ù«ªN øH ⁄É°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/2 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 40.indd   5 1/20/22   12:56 PM
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(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150563 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.(™∏°ùdG ¢VôY) ∂«JƒH

 

á«ŸÉ©dG GÒª°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/2 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150576 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 .ºYÉ£ŸG äÉeóN

¢UÉæ°T ´ƒª°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/2 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 40.indd   6 1/20/22   12:56 PM
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(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150580 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ∂ª°S ,Ωƒ``◊  ,Ö«∏M ,Qƒ“ ,áæÑL ,ΩÉ©£∏d äƒjR ,áXƒØfi  äGhGô°†N ,áXƒØfi  ¬cGƒa

 IQP âjR ,πcCÓd á◊É°U ¿ƒgO ™æ°üd á«ægO OGƒe ,ΩÉ©£∏d ®ƒØfi Éjƒ°U ∫ƒa ,»M ÒZ

.¢†«H ,Ö«∏◊G äÉéàæe ,º°ùª°S âjR ,ΩÉ©£∏d π«îædG Öd âjR ,ΩÉ©£∏d

 

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/3 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150582 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

.RQCG

 

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/3 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 40.indd   7 1/20/22   12:56 PM
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(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150584 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

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

.á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£e äÉeóN

 

IQÉéà∏d …ó«©°ùdG ≈°Sƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/4 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150587 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

.á«ÑW äGhOCG ™jRƒJ

 

á∏eÉ°ûdG ¥Gô°ûà°S’G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/4 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 40.indd   8 1/20/22   12:56 PM
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(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150594 :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

 

IQÉéà∏d ±QÉ©ŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150595 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

 ,¬cGƒa ôFÉ°üY ,á«dƒëc ÒZ ¬cGƒa ô```«°üY äÉ```Hhô°ûe ,á«dƒëc ô```«Z ¬```cGƒa äÉ```°UÓN

 Ò°üY ,‹ƒëc ÒZ ¬cGƒa ÜGô°T ,á«dƒëc ÒZ äÓ«``àcƒc ,äÉ```Hhô°ûe äGhGô```°†N ôFÉ°üY

.‹ƒëc ÒZ ìÉØJ

 

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 40.indd   9 1/20/22   12:56 PM
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(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150596 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.≥jƒ°ùJ ,¿ÓYEGh ájÉYO

 

á«ŸÉ©dG IOÉjôdG ∫É«LCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150597 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

 

IQÉéà∏d …ôª©ŸG πgòe ƒHCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 40.indd   10 1/20/22   12:56 PM
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(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150599 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

.äGô°ùµe ≈∏Y …ƒàëj áJ’ƒcƒ°T ¿ƒé©e

 

á∏eÉ°ûdG ¥ô°ûdG ±ôNR :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150601 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh QƒgõdG ≥«°ùæJh ™«H

 

äÉeóî∏d ájóH ΩQÉµe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 40.indd   11 1/20/22   12:56 PM
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(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150606 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 äÉ°UÓN  ,ƒÑeÉ°T  ,á«∏«ªŒ  äÉÁôc  ,Iô°ûÑdG  ¢†««ÑJ  äÉÁôc  ,¿ƒHÉ°U  ,º«```©æJ  IQÉéM

 ∂°ùe  ,Qƒ£Y  ÒîÑJ  äGô°†ëà°ùe  ,Qƒ£Y  Qƒ```gR  äÉ``°UÓN  ,π«```ªéàdG  äÉjÉ¨d  ÜÉ```°ûYCG

.QÉ«W äƒjR Qƒ£Y ,Qƒ£Y áYÉæ°U ,Qƒ£Y ,Qƒ£©dG áYÉæ°üd

 

IQÉéà∏d ÖcGƒµdG áæjR á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150607 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ∞JGƒ¡dG äGQGƒ```°ùcG ™````«H) ∞JÉ¡dG ÚfQ äÉª¨f π«ªëàd â``fÎfE’G ≈∏Y áFõéàdG äÉeóN

.(äÉjQÉ£ÑdGh

 

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 40.indd   12 1/20/22   12:56 PM
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(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150614 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 IOQÉÑdG  äÉHhô°ûŸGh  á©jô°ùdG  äÉÑLƒdG  Ëó≤J)  »gÉ≤ŸG  äÉeóN

 äÉHhô°ûŸGh á©jô°ùdG äÉÑLƒdG Ëó≤J) ºYÉ£ŸG äÉeóN ,(áæNÉ°ùdGh

.äÉjÒàaÉµdG äÉeóN ,áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG Ëó≤J ºYÉ£e äÉeóN ,(áæNÉ°ùdGh IOQÉÑdG

 

IõgÉ÷G ä’ƒcCÉŸGh ájòZCÓd øjóHÉ©dG øjR ƒHCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150642 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.(á«FGòZ OGƒeh âcQÉe ôHƒ°S)

 

∫ÉªYCÓd á«µ∏ŸG áæjóŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 40.indd   13 1/20/22   12:56 PM
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(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150644 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

.(äÉjƒ∏◊Gh õHÉîŸG äÉéàæe) äÉjƒ∏M

 

ájQÉªãà°S’G Úª°SÉ«dG QGƒ°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉfi ,ô°TƒH áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150646 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

.É¡YGƒfCG áaÉµH õÑÿG äÉéàæe

 

IQÉéà∏d áflÉ°ûdG ¢UôØdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 40.indd   14 1/20/22   12:56 PM
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(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150649 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 ,áé∏ãe äÉjƒ∏M óª› Íd ,ÊGOƒ°S ∫ƒa äÉjƒ∏M ,∂©c ,ájôµ°S äÉjƒ∏M ,´Éæ©ædÉH äÉjƒ∏M

.∂©µdG Újõàd äÉjƒ∏◊ÉH ÓM

 

IQÉéà∏d »Ñ¶dG êôH :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150650 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

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

 

á«ŸÉ©dG ó«©°S øH ™fÉe ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 40.indd   15 1/20/22   12:56 PM
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(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150652 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.äGôgƒ› ,äGôgƒéª∏d IÒ¨°U »∏M

 

Ω.Ω.¢T äGôgƒéª∏d ¿GõjQ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150653 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

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

 

áãjó◊G ™jQÉ°ûª∏d É«fÉJQ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 40.indd   16 1/20/22   12:56 PM
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(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150654 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ôFÉ£a ,áÑ∏©e ¬cGƒa ,πcCÓd ídÉ°U ¢†«H ,ábƒØfl Ió°ûb ,¬cGƒa ≥FÉbQ ,áXƒØfi ∫ƒ≤H

 …ôH  äƒJ  ,ìÉØJ  ¢ùjôg  ,ÉWÉ£H  ≥FÉbQ  ,≥é°S  áæ«éY  ,áÑ∏©e  äGhGô°†N  ,á«∏≤e  ÉWÉ£H

 áØ«`ØN áª©WCG ,¢üª◊G áfƒé©e ¢üªM ,º°ùª°ùdG QhòH áæ«éY áæ«ëW ,ôµ°ùdÉH ñƒÑ£e

 OÉÑY QhòH ,®ƒØfi πØ∏a QÉØLCG ,¥ƒØfl Ö«∏M ,Éjƒ°U Íd ,Í∏dG ÜhQ ,¬cGƒØdG É¡°SÉ°SCG

 ¿ÉàµdG  QòH  âjR  ,(®ƒØfi) ΩƒK  ,…ô°ûÑdG  ∑Ó¡à°SÓd ó©ŸG  GÒ`aƒdCG  ,Iô°†ëŸG  ¢ùª°ûdG

 ,õcôe Ö«∏M ,»¡£dG ¢VGôZC’ (Ö«∏◊G) ôFÉªN ,º°SódG á∏«∏b ÉWÉ£ÑdG ≥FÉbQ ,πcCÓd ó©e

 äGô°ùµe  ,Iôµ°ùe  äGô°ùµe  ,∞Ø›  Ö«∏M  ,RQC’G  Íd  ,¿É‚PÉH  áæ«éY  ,ºWÉªW  õcôe

 ôFÉ£a ,¿Éaƒ°ûdG Ö«∏M ,»îÑ£ŸG ∫Éª©à°SÓd ¿ƒª«d Ò°üY ,πaÓa ,π°üÑdG äÉ≤∏M ,á¡µæe

 ,®ƒØëŸG  π«Ñ‚õdG  ,πcCÓd á◊É°üdG  áØØéŸG  QƒgõdG  ,‹õæŸG  Í÷G ,IQƒ°ûÑŸG  ÉWÉ£ÑdG

 ∫ƒØdG IóHR ,»◊G ÒZ áaƒ°ûfC’G ∂ª°S ,πcCÓd á◊É°U ¿ƒgO ,π∏îŸG hCG ¢SƒÑµŸG π«Ñ‚õdG

 á«Ñ∏¡e ,¢†«H ∫’R ,IóHõdG áÁôc ,óæ¡dG RƒL IóHR ,áJ’ƒcƒ°ûdG Öd IóHR ,IóHR ,ÊGOƒ°ùdG

 ,áNƒÑ£e Ωƒ◊ ,áXƒØfi ¬cGƒa ,QÉ«`aÉc ,ºë∏dG ¥ôe OGóYE’ äGô°†ëà°ùe ,¥ôe ,AGOƒ°S

 ,¥ôŸG äGõcôe ,ΩÉ©£∏d âØd âjR ,∞Ø› óæg RƒL ,±ƒØ∏ŸG π∏fl ,á«∏≤e ÉWÉ£H ≥FÉbQ

 äGhGô°†N  ,áXƒØfi  äGhGô°†N  ,π∏fl  QÉ«N  ,Ö«HR  ,äÉHQƒ°T  ,Ióª›  ¬cGƒa  ,äÉ«Hôe

 ,áé∏ãe ¬cGƒa ,áæÑL ,¿ÉÑdCG  äÉéàæe Ió°ûb ,ΩÉ©£∏d äƒjR ,áØØ› äGhGô°†N ,áNƒÑ£e

 IQP âjR ,π«Ñ‚R ≈Hôe ,»M ÒZ ∂ª°S ,Ωƒ◊ ,¬cGƒa Öd ,áNƒÑ£e ¬cGƒa ,Ö«∏M ,Qƒ“

 áHQƒ°T äGô°†ëà°ùe ,ÖFGQ Íd ,¢†«H QÉØ°U ,º°ùª°S âjR ,ΩÉ©£∏d π«îædG Öd âjR ,ΩÉ©£∏d
 ,®ƒØfi ¢SóY ,Ö«∏◊G äÉéàæe ,Ωƒ◊ äÉ°UÓN ,ïÑ£∏d äGhGô°†N Ò°üY ,äGhGô°†ÿG

 ,®ƒØfi  π°üH ,¢†«H ,Iô°†fi  äGô°ùµe ,ΩÉ©£∏d π«îf âjR ,¬cGƒa ≈Hôe ,»JÉÑf øª°S

 ,áë∏‡  Ωƒ◊  ,≥é°S  ,áXƒØfi  A’RÉH  ,äÓ∏fl  ,ΩÉ©£∏d  ¿ƒàjR  âjR  ,®ƒØfi  ¿ƒàjR

 ,øjOô°S ,¬cGƒa äÉ£∏°S ,äGhGô°†N äÉ£∏°S ,IQhóæH ¿ƒé©e ,áHQƒ°ûdG OGóY’ äGô°†ëà°ùe

 ìÓeCG ,¬cGƒa Qƒ°ûb ,ΩÉ©£∏d ¢ùª°ûdG QGhO âjR ,ïÑ£∏d IQhóæH Ò°üY ,ÉfƒJ ∂ª°S ,¿ƒª∏°S
 RƒL øgO ,áXƒØfi Qƒ£a ,ô°†fi ÊGOƒ°S ∫ƒa ,¿ƒë£e Rƒd ,»¡£dG ¢VGôZC’ ¬«æ«L

.ΩÉ©£∏d óæ¡dG RƒL âjR ,óæ¡dG

 

IQÉéà∏d πFÉª°S ∫ÉeQ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 40.indd   17 1/20/22   12:56 PM
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(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150655 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.äÉjƒ∏M ,áJ’ƒcƒ°T ,…É°T ,ôcÉµ°S π«eQÉc ,Iƒ¡b ,Iƒ¡≤∏d äÉ¡µæe

 

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150656 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.É¡JÉ≤ë∏eh π«ªéàdG OGƒeh QƒîÑdGh Qƒ£©dGh äÉ«HÓ÷Gh á«FÉ°ùædG ¢ùHÓŸG ™«H

 

IQÉéà∏d ∫Éª°ûdG ÚæM :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 40.indd   18 1/20/22   12:56 PM
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(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150657 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

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

.áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG

 

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

¿ÉªY áæ£∏°S ,ádÓ°U áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150671 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

.Qƒ“

 

Ò°ùµdEG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 40.indd   19 1/20/22   12:56 PM
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(1426) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151768 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

.äGQÉ≤©dG IQGOEG

 

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

¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉfi ,AÓZ :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125442 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 .á¡cÉØdG äÉHhô°ûeh ôFÉ°üY

 

 IQÉéà∏d ∫ƒ°UC’G IÉµ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,620 :Ü.Q 277 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/20 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 40.indd   20 1/20/22   12:56 PM
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اجلريدة الر�سمية العدد )1426(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139501

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميل، بخور، م�ستح�سرات تبخري عطور، عطور، اأعواد البخور. 

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة العنابي امللكي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150454

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روح املجد اجلديدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 107372

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتارة الأجهزة املنزلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العبا�س العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 171 ر.ب: 130, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/1/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 107414

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مواد عذائية وخ�سراوات وفواكة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ابن الأخزمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 996 ر ب: 133, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/1/30

-128-



اجلريدة الر�سمية العدد )1426(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 119743

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منتجات املخابز واحللويات ال�سكرية و�سنع اخلبز ومنتجاته.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة كروان ال�سيب للتجارة �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3425 ر.ب: 112, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/5/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 123135

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احللويات, �سو�ش للحلويات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الإجنازات الدولية املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 933 ر.ب: 100, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/10/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 131926

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز املنتجات الإيرانية باجلملة

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رمال هرمز للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 299 ر.ب:324, ولية �سنا�ش, حمافظة �سمال الباطنة, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/10/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134877

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�ساريع بن �سلطان للتجارة �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2583 ر.ب: 112, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137719

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ريا�ش اأطفال.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الع�سر العلمي �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 565 ر.ب: 119 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137720

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات حت�سيل الديون.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع املنارات احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1596 ر.ب: 114, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144691

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل املالب�ش و املن�سوجات و كيئها بالبخار.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة من�سور العوي�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 415 ر.ب: 9, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150414

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�ش كتانية, مالب�ش داخلية ما�سة للعرق, مالب�ش جاهزة, مالب�ش خارجية, قم�سان 

اأثواب  ن�سائية,  داخلية, مالب�ش مطرزة, عباءات  ن�سائية  داخلية, مالب�ش  داخلية مالب�ش 

ف�سفا�سة, قفازات بال اأ�سابع, اأحذية ذات اأربطة, اأحذية, اأحذية للريا�سة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تاج الأنيقة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150428

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي, خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التفاح الأحمر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 620 ر.ب: 538, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150439

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركبات كهربائية )املركبات ذات املحركات, حتديدا ال�سيارات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز اإل اإل �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 ريني�سان�ش �سنرت, ديرتويت, ميت�سيغان �ش.ب: 48265 ر.ب:3000, 

الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/25

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150442

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي, خدمات الكافترييات, خدمات املطاعم املوؤقتـــة 

اأو املتنقـــلة الكانتيـــنات, خدمات املطاعم

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املق�سورة ال�ساملة للتجارة وال�سترياد والت�سدير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 122 ر.ب: 322, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/25

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150443

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو التالفة  بناء ال�سفن )اإ�سالح و�سيانة ال�سفن واحلاويات(, اإعادة بناء املحركات املعطلة 

جزئيا, اإعادة بناء املاكينات املعطلة اأو التالفة جزئيا)قطع غيار لل�سفن واحلاويات(, دهان 

الأ�سطح الداخلية واخلارجية)دهان اأج�سام ال�سفن واحلاويات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأمواج املحيط للخدمات املالحية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:1 ر.ب: 211, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150447

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ب�سكويت,  للطعام,  منكهة  م�ستح�سرات  للقهوة,  منكهات 

م�ستح�سرات  قهوة,  كاكاو,  الوفل,  كعك  �سكريـــة,  حلويـــات 

�سوكولتة,  �ساي,  طبية,  لغايات  لي�ست  علكة  كعك,  للقهوة,  كبدائل  ت�ستخدم  نباتية 

م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة, بوظة, فطائر حمالة بانكيك, حمليات طبيعية, 

اأقرا�ش �سكرية حلويات, بتي فور كعك, �سكر, عجينة كعك, قطر ال�سكر, نعناع للحلويات, 

فطائر, قطع حلوى حلويات, معجنات, ب�سكويت بالزبدة, معجنات مقطعة, مثلجات �ساحلة 

لالأكل, م�سروبات اأ�سا�سها القهوة, م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو, �سكاكر لالأكل, ب�سكويت رقيق 

ه�ش, مو�ش �سوكولتة, حلي باحللويات لتزيني الكعك, فطائر اأ�سا�سها دقيق, كرو�سان )نوع 

من املعجنات(, خبز بال�سوكولتة

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سولن �سيكولتا غيدا �ساناي فـي تيكاريت انونيم �سريكيت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: تركية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 4, اأورجانايز �سانايي بوجليزي 83412 نولو كاديه رقم 4 �سيهيتكاميل, 
جازيانتيب, 83412, تركيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/29
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150696

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اللجل للتجارة واملقاولت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 115 ر.ب: 416, �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150742

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمد ال�سموخ لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 319 ر.ب: 111, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150792

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سمات فرق احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 133 ر.ب: 222, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151092

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل اللوجي�ستي )خدمات النقل الربي(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيف حارب �سيف احلو�سني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 319 ر.ب: 105, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151126

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات ومنتجات املخابز.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبداللـه احلامدي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 111 ر.ب: 1252, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151127

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�ش اجلاهزة, �سيل, عبايات, بيع احلقائب, بيع الأحذية, بيع م�ستح�سرات التجميل, 

العطور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهور الزيزفون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:  �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151153

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإ�سالح وتركيب و�سيانة اأ�سالك الطاقة ) اإ�سالح و تركيب و�سيانة اأجهزة ومعدات اأنظمة 

الطاقة ال�سم�سية (.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خط احلديد للم�ساريع املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 311 ر.ب: 321, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151204

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الأجهزة الإلكرتونية والهواتف النقالة وملحقاتها واأجهزة احلا�سب الآيل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الطموح ال�سامخ العامليـــــة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1585 ر.ب: 131, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151210

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التخلي�ش اجلمركي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدقم اللوج�ستية العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151302

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو املتنقلـــة الكانتينات,  خدمات املقاهي, خدمات الكافترييـــات, خدمـــات املطاعـــم املوؤقتـــة 

خدمات املطاعم, خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سياء اجلبل الأخ�سر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151324

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي, خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املميزون للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 111 ر.ب: 724, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151348

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اأكاليل من زهور طبيعية, بيع زهور طبيعية, بيع زهور جمففة للتزيني.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روعة الزمن للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 323 ر.ب: 118, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151363

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات اإعداد الوثائق القانونية, خدمات قانونية مرتبطة بالتفاو�ش على العقود ل�سالح 

الغري, تدقيق المتثال القانوين, اخلدمات القانونية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موزة الرقمية للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 111 ر.ب: 124, احليل, ولية ال�سيب, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151369

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع هواتف, بيع لوحات مفاتيح لأجهزة احلا�سوب, بيع اأ�سالك هواتف, بيع اأقرا�ش مدجمة 

اأجهزة ملحقة باحلا�سوب, برجميات  لت�سغيل احلا�سوب,  القراءة فقط, برامج م�سجلة  لذاكرة 

حا�سوب م�سجلة, مفكرة فـي �سكل حا�سوب �سغري, كبالت ت�سغيل للمحركات, نظارات واقية 

لالألعاب الريا�سية, برامج األعاب حا�سوب, �سماعات الراأ�ش, حوا�سيب حممولة, حوا�سيب 

لوحية, حوا�سيب ميكن ارتداوؤها.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التنني ال�سحراوي الذهبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 551 ر.ب: 235, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151373

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الأقم�سة واملن�سوجات

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حمالت احلامتي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 318 ر.ب: 218, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149450

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة برامج ولء امل�ستهلك, واملعاجلة الإدارية لأوامر ال�سراء, وامل�ساحة الإعالنية, وا�ستئجار 

الفواتري,  واإعداد  العينات,  وتوزيع  ال�سلع,  وعر�ش  الت�سال,  و�سائط  على  الإعالن  وقت 

والت�سويق, وتوفـري �سوق عرب الإنرتنت للم�سرتين والبائعني لل�سلع واخلدمات, والعر�ش 

البيع بالتجزئة, والرتويج لل�سلع  ال�سلع على و�سائط الت�سال, لأغرا�ش  التقدميية من 

والت�سويق  لالآخرين  املبيعات  وترويج  الريا�سية  الأحداث  رعاية  خالل  من  واخلدمات 

امل�ستهدف فـي الفئة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جي ايه اتوموتف هولدينجز م.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الوحدة رقم. ا�ش 10123 اأو 049 جبل على �ش.ب: 294377, الإمارات 
العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/21
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150347

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برامج م�سجلة لت�سغيل احلا�سوب, برجميات حا�سوب م�سجلة, من�سورات اإلكرتونية قابلة 

نغمات  حتميل  حا�سوب,  األعاب  برامج  للتنزيل,  قابلة  برجميات  حا�سوب  برامج  للتفريغ, 

برجميات  تطبيقات  ال�سور,  ملفات  حتميل  املو�سيقى,  ملفات  حتميل  النقالة,  للهواتف 

احلا�سوب, قابلة للتنزيل, قارئات كتب اإلكرتونية, برامج حا�سوب م�سجلة

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة ال�سعودية لالأبحاث والن�سر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الريا�ش 11411, �ش.ب: 478, اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/23

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      
العنــــــــــــــــــــــــــــوان:  �س.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150348

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطبوعات,  كتابة,  مواد  كتب,  كتالوجات,  مالحظات,  دفاتر  كرا�سات,  دوريات,  �سحف, 

اإعالنية,  بيانات  قرطا�سية,  كتيبات,  كتابة,  ورق  اأدلة,  موجزة  كتب  مطبوعة,  من�سورات 

جمالت دوريات, تقاومي, ق�س�ش م�سورة, ن�سرات اأخبارية دورية, ن�سرات

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة ال�سعودية لالأبحاث والن�سر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الريا�ش 11411, �ش.ب: 478, اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/23

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:  �س.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150346

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منتجات لفرا�ش احليوانات, ورق رملي فرا�ش, للحيوانات الأليفة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة كينت بيت غروب, انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 2905 هايواي 61 ان, مو�سكاتاين, اآي اآي 52761, والوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/23

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:  �س.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150473

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل و خياطة املالب�ش )مالب�ش الأطفال اجلاهزة(,)مالب�ش داخلية, مالب�ش خارجية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلرز الأبي�ش للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:900 ر.ب:130, ولية ال�سيب, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150370

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم )خدمات امل�سروبات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الروؤية امل�ستقبلية امل�سرقة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150350

فـي الفئة 8 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأدوات  علب  احلالقة,  ماكينات  �سفرات  احلالقة,  ماكينات  علب  اللحى,  �سعـــر  مق�ســـات 

احلالقة, ماكينات حالقة كهربائية اأو غري كهربائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا جيليت كومباين األ األ �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: وان جيليت بارك, بو�سطن, ام ايه 02127, الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/23

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:  �س.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150617

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سابون, �سابون حالقة, اأقنعة جتميلية, ماء الكولونيا, كرميات جتميلية, حليب منظف 

لغايات التواليت, مواد تواليت, عطور, �سناعة عطور, م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة, 

للتواليت,  مواد  للعرق  م�سادات  الكريهة,  الروائح  لإزالة  �سابون  حالقة,  م�ستح�سرات 

اأ�سباغ اللحى, غ�سول لو�سن, ملا بعد احلالقة, بال�سم لغري الأغرا�ش الطبية, م�ستح�سرات 

ا�ستحمام لغري غايات طبية, مطهرات غري طبية للعناية بالنظافة ال�سخ�سية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا جيليت كومباين األ األ �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: وان جيليت بارك, بو�سطن, ام ايه 02127 الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/5

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:  �س.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150532

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة حممد بن علي بن حممد ال�سحي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 10 ر.ب: 811, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 91711

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدعاية والإعالن, اإدارة وتوجيه الأعمال والن�ساط املكتبي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأباريل ذ.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 27401 دبي, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2014/12/9

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:858 ر.ب: 131, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147286

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكعــب(, جـــوارب طويلــة )الأحذية  اأحذيــة عالــية  املريحة  الأحذية  )واأرب,  القدم  لبا�ش 

طويله الرقبة(, قبعات اأغطية للراأ�ش, اأحذية للريا�سة البدنية, �سنادل, اأحذية )والنعال, 

بالريينا, الأحذية املنب�سطة, اجلزم(, اأحذية للريا�سة )والأحذية الريا�سية(, مالب�ش.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بالينا - اأكوب جيلنكريان واأولده �ش.م.ل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: لبنانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الدورة, املنت, �سارع اأبو خاطر, بناية جيلنكريان, لبنان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/12

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149775

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سحم تزليق )�سحوم وزيوت حمركات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اك�سون موبيل كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ,75039  -  2298 تك�سا�ش  ايرفنغ,  بوليــــفارد,  كوليـــنا�ش  ل�ش   5959 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/3

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149774

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لالإ�ساءة  ورقية  لفافات  الت�سحيم(,  مواد  ال�سناعية,  وال�سحوم  وقود,)الزيوت  كحول 

)ركبات امت�سا�ش الغبار ومركبات الرتطيب والربط, الوقود مبا فـي ذلك وقود املحركات 

ومواد الإ�ساءة, ال�سموع وفتائل الإ�ساءة(, �سموع )زيوت حمركات الديزل زيوت ا�سطوانة 

حمرك الديزل(, �سمع الإنارة )زيوت علبة املرافق البحرية زيوت نظام حمركات الديزل(, 

�سحم �سناعي, م�ستح�سرات اإزالة الغبار, زيت تزليق, زيت ترطيب, مزلقات, �سرج �سموع.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اك�سون موبيل كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ,75039  -  2298 تك�سا�ش  ايرفنغ,  بوليــــفارد,  كوليـــنا�ش  ل�ش   5959 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/3

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص 

جمـــل�ص  لـــدول  التجاريــة  العالمـات  )نظام(  قانون  من   )28( املـادة  لأحكام  وفقا  بالنتفاع 

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 128493

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35 

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/5/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1308 فـي 2019/9/8م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: عبدالرحمن �سيف البو�سعيدي للتجارة

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: عمران خالد البلو�سي للتجارة

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 224 ر.ب: 322، ولية �سحار، �سلطنة عمان

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/1/13م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/1/13م

-150-



اجلريدة الر�سمية العدد )1426(

�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: 91821 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/9/28م 
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1097 فـي 2015/4/19م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سركة اجلديدة للمخابز 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: الكنوز الذهبية اجلديدة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 715 ر.ب: 131, �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/1/10م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 1/16/ 2022م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 138472 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/12/28م 
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1363 فـي 2020/10/25م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: النفراد للتجارة واخلدمات
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سركة حممود ال�سامل للتجاره �س.�س.و

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 1997 ر.ب: 211, �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/1/12م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 1/16/ 2022م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 25125

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/1/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 776 فـي 2004/10/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: كرافت فودز يو كيه اإنتيليكت�سيوال بروبرتي ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: كارامبار & كو

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 9 رو موري�س ماليت 92130 اي�سي - لي�س - مولينو, فرن�سا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/2/16م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/1/16

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 21540 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2003/3/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 755 فـي 2003/11/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإت�س اإف �سي بر�ستيج مانيوفاكرتنغ كولونيا جريماين جي اإم بي اإت�س

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: بيوتي بري�ستيج انرتنا�سيونال

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 56 ايه رو دو فوبورج , �سانت - هونور 75008, باري�س, فرن�سا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/7/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 1/16/ 2022م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 25557 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 14

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2003/1/30م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 775 فـي 2004/9/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: رويال �سوي�س مونرتي�س اي تي بيجو ا�س ايه

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سوي�سجيم ا�س ايه 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: رو دى الرون 23/ كري/اوف »رويال �سوي�س« مونرتي�س اي 

تي بيجو اي ايه 1204, جنيف �سوي�سرا 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/8/30م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/1/5م

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 3 ال بي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سى دى اأ�س كندا 4 ال بي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: كندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 8400 اأف. دو �سريك, مونرتيال, كيبيك, اأت�س 1 ذى 4 اأم 6, كندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: كندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/8/18م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/1/5م
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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 3 ال بي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سى دى اأ�س كندا 4 ال بي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: كندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 8400 اأف. دو �سريك, مونرتيال, كيبيك, اأت�س 1 ذى 4 اأم 6, كندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: كندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/8/18م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/1/5م

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 3 ال بي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سى دى اأ�س كندا 4 ال بي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: كندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 8400 اأف. دو �سريك, مونرتيال, كيبيك, اأت�س 1 ذى 4 اأم 6, كندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: كندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/8/18م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/1/5م
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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 3 ال بي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سى دى اأ�س كندا 4 ال بي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: كندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 8400 اأف. دو �سريك, مونرتيال, كيبيك, اأت�س 1 ذى 4 اأم 6, كندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: كندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/8/18م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/1/5م

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 3 ال بي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سى دى اأ�س كندا 4 ال بي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: كندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 8400 اأف. دو �سريك, مونرتيال, كيبيك, اأت�س 1 ذى 4 اأم 6, كندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: كندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/8/18م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/1/5م
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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 3 ال بي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سى دى اأ�س كندا 4 ال بي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: كندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 8400 اأف. دو �سريك, مونرتيال, كيبيك, اأت�س 1 ذى 4 اأم 6, كندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: كندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/8/18م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/1/5م

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 3 ال بي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سى دى اأ�س كندا 4 ال بي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: كندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 8400 اأف. دو �سريك, مونرتيال, كيبيك, اأت�س 1 ذى 4 اأم 6, كندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: كندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/8/18م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/1/5م
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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 3 ال بي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سى دى اأ�س كندا 4 ال بي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: كندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 8400 اأف. دو �سريك, مونرتيال, كيبيك, اأت�س 1 ذى 4 اأم 6, كندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: كندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/8/18م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/1/5م

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 3 ال بي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سى دى اأ�س كندا 4 ال بي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: كندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 8400 اأف. دو �سريك, مونرتيال, كيبيك, اأت�س 1 ذى 4 اأم 6, كندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: كندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/8/18م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/1/5م
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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 3 ال بي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سى دى اأ�س كندا 4 ال بي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: كندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 8400 اأف. دو �سريك, مونرتيال, كيبيك, اأت�س 1 ذى 4 اأم 6, كندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: كندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/8/18م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/1/5م
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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

2009/11/11التجارة وال�سناعةالروؤية للتاأمني �س.م.ع.م   155708

2010/6/14التجارة وال�سناعةياماها هات�سودوكي كابو�سيكي كاي�سا   227202

2000/6/24التجارة وال�سناعةوولفرين اآوتدورز، اإنك36546

427008
كولغيت باملوليف يوروب 

ا�س ايه ار ال
2004/12/14التجارة وال�سناعة

2013/1/8التجارة وال�سناعةيونيتد �ستايت جيب�سم كومباين   572111

2013/2/6التجارة وال�سناعةيونيتد �ستايت جيب�سم كومباين   672112

2013/1/8التجارة وال�سناعةيونيتد �ستايت جيب�سم كومباين   772113

2013/1/8التجارة وال�سناعةيونيتد �ستايت جيب�سم كومباين   872114

2013/1/8التجارة وال�سناعةيونيتد �ستايت جيب�سم كومباين   972115

2013/1/8التجارة وال�سناعةيونيتد �ستايت جيب�سم كومباين   1072116

2013/1/8التجارة وال�سناعةيونيتد �ستايت جيب�سم كومباين   1172117

2013/1/5التجارة وال�سناعةاأن فـي نوتري�سيا1272285

2013/1/5التجارة وال�سناعةاأن فـي نوتري�سيا1372286

2014/5/18التجارة وال�سناعةا�س ات�س ا�س انرتن�سنال ليمتد1472346

2004/12/14التجارة وال�سناعةليدفان�س جي ام بي ات�س   1527603

2014/5/18التجارة وال�سناعةاك�سايد اندي�سرتيز ليمتد   1672975

2003/11/8التجارة وال�سناعةكيمربيل - كالرك وورلد وايد انك176475

2004/12/1التجارة وال�سناعةاأجمن، انك1827007
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2013/8/6التجارة وال�سناعةكاربري كوربوري�سن1972280

2013/8/6التجارة وال�سناعةا�س �سي جون�سون اند �سن، انك2074709

2013/8/6التجارة وال�سناعةا�س �سي جون�سون اند �سن، انك2174710

2018/5/21التجارة وال�سناعة�سيكو�س براندز اإنفي�ستمينت، انك  2269269

2018/5/21التجارة وال�سناعة�سيكو�س براندز اإنفي�ستمينت، انك  2369267

2477649
دي�سكوفري كوميونيكي�سنز،

 ال ال �سي
2014/2/10التجارة وال�سناعة

2577650
دي�سكوفري كوميونيكي�سنز،

 ال ال �سي
2013/12/5التجارة وال�سناعة

2677651
دي�سكوفري كوميونيكي�سنز،

 ال ال �سي
2013/11/3التجارة وال�سناعة

2003/3/30التجارة وال�سناعةا�سيك�س كوربوري�سن276708

2012/12/25التجارة وال�سناعةمالبار جولد برايفت ليمتد2872329

2012/12/25التجارة وال�سناعةمالبار جولد برايفت ليمتد2972330

2012/12/25التجارة وال�سناعةمالبار جولد برايفت ليمتد3072331

2012/12/25التجارة وال�سناعةمالبار جولد برايفت ليمتد3172332

2012/12/25التجارة وال�سناعةمالبار جولد برايفت ليمتد3272333

336477
زارافو فريوالتنغ 

�سج�سيل�سافت ام بي ات�س   
2002/8/11التجارة وال�سناعة

2012/4/7التجارة وال�سناعةاأطياب لل�سناعات الغذائية �س.م.م3471331

2002/1/22التجارة وال�سناعةجروب كانال +   356601

3673987
�ساينجينتا كورب بروتيك�سن اأيه 

جي
2016/5/4التجارة وال�سناعة

2017/9/19التجارة وال�سناعة�سركة فرنديل فود �س.م.م 3773947
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2017/9/19التجارة وال�سناعة�سركة فرنديل فود �س.م.م 3873948

2005/1/30التجارة وال�سناعةاون هولدينغز بي.فـي3926400

2005/1/30التجارة وال�سناعةاون هولدينغز بي.فـي4026401

2005/1/30التجارة وال�سناعةاون هولدينغز بي.فـي4126402

2005/1/30التجارة وال�سناعةاإن�ستاند براندز ال ال �سي4227126

2005/1/16التجارة وال�سناعة�ستيفن مادين ليمتد4327456

2000/6/27التجارة وال�سناعةذا بروكرت اند غامبل كومبني446653

2000/6/24التجارة وال�سناعةفو�سروك انرتنا�سيونال ليمتد   456524

2000/6/24التجارة وال�سناعةفو�سروك انرتنا�سيونال ليمتد   466525

2000/6/24التجارة وال�سناعةفو�سروك انرتنا�سيونال ليمتد   476526

2000/6/24التجارة وال�سناعةفو�سروك انرتنا�سيونال ليمتد   486527

2013/8/20التجارة وال�سناعة�سلمبريغر ليمتد   4974447

2013/8/20التجارة وال�سناعة�سلمبريغر ليمتد   5074448

2013/8/20التجارة وال�سناعة�سلمبريغر ليمتد   5174449

2013/8/20التجارة وال�سناعة�سلمبريغر ليمتد   5274450

2013/8/20التجارة وال�سناعة�سلمبريغر ليمتد   5374451

2013/8/20التجارة وال�سناعة�سلمبريغر ليمتد   5474452

2013/8/20التجارة وال�سناعة�سلمبريغر ليمتد   5574453

2013/8/20التجارة وال�سناعة�سلمبريغر ليمتد   5674454

2013/8/20التجارة وال�سناعة�سلمبريغر ليمتد   5774455

2013/8/20التجارة وال�سناعة�سلمبريغر ليمتد   5874456

2012/7/30التجارة وال�سناعةال�سرعة الق�سوى للتجارة �س.م.م5968730

6026653
لورا اأ�سلى اأى بى هولدينجز،

 اإل اإل �سي
2004/11/30التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2008/4/16التجارة وال�سناعةاإل اآر�سي برودكت�س ليمتد6126580

2008/4/16التجارة وال�سناعةاإل اآر�سي برودكت�س ليمتد6226581

2008/4/16التجارة وال�سناعةاإل اآر�سي برودكت�س ليمتد6326582

2013/6/20التجارة وال�سناعةاإل اآر�سي برودكت�س ليمتد6471469

2013/6/20التجارة وال�سناعةاإل اآر�سي برودكت�س ليمتد6571470

2013/6/20التجارة وال�سناعةاإل اآر�سي برودكت�س ليمتد6671471

2013/6/20التجارة وال�سناعةاإل اآر�سي برودكت�س ليمتد6771472

6874814
اإجنالندر �سليب برودكت�س،

اإل اإل �سي
2014/5/18التجارة وال�سناعة

2013/1/8التجارة وال�سناعةديل، اإنك6972588

706335
يورغو ريت�سريت�سي اإنوفوي�سن 

ئي تي ديفيلومبنت   
2004/1/26التجارة وال�سناعة

2014/9/2التجارة وال�سناعةكومباين جريفي�س دانون   7177420

2014/9/2التجارة وال�سناعةكومباين جريفي�س دانون   7277422

2015/5/20التجارة وال�سناعةكومباين جريفي�س دانون   7377421

2015/5/20التجارة وال�سناعةكومباين جريفي�س دانون   7477423

2005/12/6التجارة وال�سناعةكومباين ديرفـي دانون   7527833

2005/12/6التجارة وال�سناعةكومباين ديرفـي دانون   7627834

2005/12/6التجارة وال�سناعةكومباين ديرفـي دانون   7727835

2005/12/6التجارة وال�سناعةكومباين ديرفـي دانون   7828537

2005/12/6التجارة وال�سناعةكومباين ديرفـي دانون   7928538

2010/5/18التجارة وال�سناعةكومباين ديرفـي دانون   8028539

2005/12/6التجارة وال�سناعةكومباين جريفا�س دانون  8126980

2000/9/3التجارة وال�سناعةبيل826419
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

8342909
بورجي�س برانديد فودز اإ�س. 

ال.يو   
2007/9/25التجارة وال�سناعة

2013/10/30التجارة وال�سناعة�سركة انرتبال�ست املحدودة8471744

2001/8/28التجارة وال�سناعةكاونري كومباين، انك   856234

2001/8/28التجارة وال�سناعةكاونري كومباين، انك   866235

2011/10/24التجارة وال�سناعةهال الع�سرية �س.م.م8767355

2000/9/9التجارة وال�سناعة�سواروفي�سكي اأكتنجزل�سافت887425

8971723
يويهر بنجر اجنيلهيم فيتميديكا 

جي ام بي ات�س   
2013/1/7التجارة وال�سناعة

2004/12/1التجارة وال�سناعةمريو غليو فا�سن ا�س اآر ال9026734

2004/12/13التجارة وال�سناعةمريو غليو فا�سن ا�س اآر ال   9126827

2013/1/8التجارة وال�سناعةكمربيل-كالرك ورلدوايد.انك9271043

9371412
ما�سرت كارد انرتنا�سيونال 

انكوربوريتد
2013/1/7التجارة وال�سناعة

9471413
ما�سرت كارد انرتنا�سيونال 

انكوربوريتد
2012/12/8التجارة وال�سناعة

2013/7/1التجارة وال�سناعةاجلزيرة للعطور9574606

2010/5/18التجارة وال�سناعةيو ا�س فرن�ساي�س �سي�ستم�س، انك   9628406

2004/12/20التجارة وال�سناعةيونايتد ب�سكويت�س )يو كي( ليمتد9727238

2004/12/14التجارة وال�سناعةاوغ�ست �ستورك كي جي   9827428

9973870
تايهو كوجيو كابو�سيكي كاي�سا 

)تايهو كوجيو كو، ليمتد(
2013/3/19التجارة وال�سناعة

10073871
تايهو كوجيو كابو�سيكي كاي�سا 

)تايهو كوجيو كو، ليمتد(
2014/8/20التجارة وال�سناعة

10173872
تايهو كوجيو كابو�سيكي كاي�سا 

)تايهو كوجيو كو، ليمتد(
2013/9/22التجارة وال�سناعة
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16502
دبليو.ام.ريغلي جيه 

اآر.كومباين
2000/6/24التجارة وال�صناعة

26474
�صيبالفارم اآرزنامييتيل 

جي ام بي ات�ش
2000/6/26التجارة وال�صناعة

2013/2/10التجارة وال�صناعةكانادو وورلد وايد ال تي دي372620

2013/2/10التجارة وال�صناعةكانادو وورلد وايد ال تي دي472621

2013/2/6التجارة وال�صناعة 3 ام كومباين572681

2013/2/6التجارة وال�صناعة 3 ام كومباين672682

76341
كيمربي - كالرك وورلدوايد, 

انك
2000/11/18التجارة وال�صناعة

86343
كيمربي - كالرك وورلدوايد, 

انك
2000/9/3التجارة وال�صناعة

96318
اأوميغا ا�ش اآ )اأوميغا ايه جي( 

)اأوميغا ليمتد (
2001/9/17التجارة وال�صناعة

106319
اأوميغا ا�ش اآ )اأوميغا ايه جي( 

)اأوميغا ليمتد (
2001/9/17التجارة وال�صناعة

2013/2/19التجارة وال�صناعةكومبي�صيف انرتنا�صيونال ايه بي1171455

2013/2/19التجارة وال�صناعةكومبي�صيف انرتنا�صيونال ايه بي1271454

2013/2/19التجارة وال�صناعةكومبي�صيف انرتنا�صيونال ايه بي1371453

2013/2/19التجارة وال�صناعةكومبي�صيف انرتنا�صيونال ايه بي1471452
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2008/4/23التجارة وال�صناعةلمري تكنولوجي, انك1526237

165896
اوريجينز نت�صرال ري�صور 

�صيز انك
2000/9/3التجارة وال�صناعة

2016/2/1التجارة وال�صناعةانرتفت انرتنا�صيونال بي فـي   1772616

2006/1/7التجارة وال�صناعةتي يو اأي ايه جي   1827299

2013/5/20التجارة وال�صناعةذاغالد بروداكت�ش كومبني1973120

2074915

كابو�صيكي كاي�صا هيتا�صي 

�صي�صاكو �صو )دي/بي/ايه 

هيتا�صي, ليمتد(

2013/4/24التجارة وال�صناعة

2174916

كابو�صيكي كاي�صا هيتا�صي 

�صي�صاكو �صو )دي/بي/ايه 

هيتا�صي, ليمتد(

2013/4/24التجارة وال�صناعة

2274917

كابو�صيكي كاي�صا هيتا�صي 

�صي�صاكو �صو )دي/بي/ايه 

هيتا�صي, ليمتد(

2013/4/24التجارة وال�صناعة

2374918

كابو�صيكي كاي�صا هيتا�صي 

�صي�صاكو �صو )دي/بي/ايه 

هيتا�صي, ليمتد(

2013/4/24التجارة وال�صناعة

2474919

كابو�صيكي كاي�صا هيتا�صي 

�صي�صاكو �صو )دي/بي/ايه 

هيتا�صي, ليمتد(

2013/6/13التجارة وال�صناعة

2574920

كابو�صيكي كاي�صا هيتا�صي 

�صي�صاكو �صو )دي/بي/ايه 

هيتا�صي, ليمتد(

2013/6/13التجارة وال�صناعة
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2674921

كابو�صيكي كاي�صا هيتا�صي 

�صي�صاكو �صو )دي/بي/ايه 

هيتا�صي, ليمتد(

2013/6/8التجارة وال�صناعة

2774922

كابو�صيكي كاي�صا هيتا�صي 

�صي�صاكو �صو )دي/بي/ايه 

هيتا�صي, ليمتد(

2013/6/13التجارة وال�صناعة

2874923

كابو�صيكي كاي�صا هيتا�صي 

�صي�صاكو �صو )دي/بي/ايه 

هيتا�صي, ليمتد(

2013/6/13التجارة وال�صناعة

2974924

كابو�صيكي كاي�صا هيتا�صي 

�صي�صاكو �صو )دي/بي/ايه 

هيتا�صي, ليمتد(

2013/6/8التجارة وال�صناعة

3074925

كابو�صيكي كاي�صا هيتا�صي 

�صي�صاكو �صو )دي/بي/ايه 

هيتا�صي, ليمتد(

2013/6/8التجارة وال�صناعة

3174926

كابو�صيكي كاي�صا هيتا�صي 

�صي�صاكو �صو )دي/بي/ايه 

هيتا�صي, ليمتد(

2013/6/13التجارة وال�صناعة

2000/6/24التجارة وال�صناعةمريك �صارب & دوهم كورب326554

2000/9/9التجارة وال�صناعةمريك �صارب & دوهم كورب336661

2005/6/6التجارة وال�صناعةمار�ش انكوبوريتد3429760

2017/4/20التجارة وال�صناعةمار�ش انكوربوريتد3579211

2014/5/18التجارة وال�صناعةمار�ش انكوربوريتد3675993

3778952
دبليو ام. ريغلي جونيور 

كومبني
2016/1/5التجارة وال�صناعة
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3878955
دبليو ام. ريغلي جونيور 

كومبني
2016/1/5التجارة وال�صناعة

3926990
كي�ش جرانيني غروب

 جي ام بي ات�ش
2004/12/20التجارة وال�صناعة

2000/11/25التجارة وال�صناعة�صركة اخلدمات و الت�صويق406260

4183036
�صركة الغزال العاملية

 للواردات �ش.م.م   
2014/11/4التجارة وال�صناعة

4283037
�صركة الغزال العاملية

 للواردات �ش.م.م   
2014/11/4التجارة وال�صناعة

2012/10/21التجارة وال�صناعة�صي�صابري�صو �ش.م.ل  4371335

2005/1/16التجارة وال�صناعةال�صركة العاملية للمواد الغذائية4427090

2005/1/30التجارة وال�صناعةال�صركة العاملية للمواد الغذائية4527177

4673534
باير انتيليكت�صوال بروبرتي 

جي ام بي ات�ش
2015/4/2التجارة وال�صناعة

4773453
فـيوت�صر انرتبراي�صيز بي تي 

دي ليمتد
2013/12/5التجارة وال�صناعة

2005/1/26التجارة وال�صناعةجي . يورا�ش واي �صيا ا�ش.ايه4827091

2005/1/16التجارة وال�صناعةبري�صيو�صا ايه.ا�ش4927074

5073454
فـيوت�صر انرتبراي�صيز 

بي تي دي ليمتد
2013/3/19التجارة وال�صناعة

5127024
ذا ريتز كارلتون هوتيل 

كومباين ال ال �صي
2006/9/13التجارة وال�صناعة

5227025
ذا ريتز كارلتون هوتيل 

كومباين ال ال �صي
2006/9/13التجارة وال�صناعة
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5327026
ذا ريتز كارلتون هوتيل 

كومباين ال ال �صي
2007/2/14التجارة وال�صناعة

2005/3/16التجارة وال�صناعةموفـينبيك هولدينغ ايه جي5426900

2005/7/10التجارة وال�صناعةانفـيكتا ا�ش بي ايه5527047

2005/7/10التجارة وال�صناعةانفـيكتا ا�ش بي ايه5627048

5727157
هي�صا ميت�صو فارما �صوتيكال 

كو, انك   
2005/1/8التجارة وال�صناعة

2004/12/13التجارة وال�صناعةايكو ا�ش كي اأو ايه ا�ش  5827169

2005/1/16التجارة وال�صناعةبارفان كري�صتيان ديور5927367

2004/12/20التجارة وال�صناعة�صواجلوك كومبني   6028188

2004/12/20التجارة وال�صناعة�صواجلوك كومبني   6128189

2005/3/21التجارة وال�صناعة�صواجلوك كومبني   6228190

2005/3/21التجارة وال�صناعة�صواجلوك كومبني   6328191

2004/12/20التجارة وال�صناعة�صواجلوك كومبني   6428192

2006/11/25التجارة وال�صناعة�صواجلوك كومبني   6528193

2005/3/21التجارة وال�صناعة�صواجلوك كومبني   6628194

2005/3/21التجارة وال�صناعة�صواجلوك كومبني   6728195

2005/3/21التجارة وال�صناعةبيوريتي لبوراتوريز ليمتد6828592

6973252
زويتي�ش �صريفـي�صيز 

بي ال ال �صي
2013/3/5التجارة وال�صناعة

7073253
زويتي�ش �صريفـي�صيز 

بي ال ال �صي
2013/3/5التجارة وال�صناعة
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7173254
زويتي�ش �صريفـي�صيز

 بي ال ال �صي
2013/3/5التجارة وال�صناعة

7269266
�صيكو�ش براندز اإنفـي�صتمينت, 

انك
2018/5/21التجارة وال�صناعة

7372472
دياجو مك�صيكو كومري�صيال 

زدورا ا�ش ا دي �صي فـي
2014/3/26التجارة وال�صناعة

7472471
دياجو مك�صيكو كومري�صيال 

زدورا ا�ش ا دي �صي فـي
2013/6/2التجارة وال�صناعة

2013/1/8التجارة وال�صناعةدياجيو براندز بي فـي   7572204

2017/1/5التجارة وال�صناعةلوؤلوؤة اخلليج املا�صية للتجارة7672335

2004/12/20التجارة وال�صناعةبريكينز هولدينغز ليمتد   7727063

2004/12/20التجارة وال�صناعةبريكينز هولدينغز ليمتد   7827062

2004/12/20التجارة وال�صناعةبريكينز هولدينغز ليمتد   7927061

2004/12/20التجارة وال�صناعةبريكينز هولدينغز ليمتد   8027060

2004/12/20التجارة وال�صناعةبريكينز هولدينغز ليمتد   8127059

2004/12/20التجارة وال�صناعةبريكينز هولدينغز ليمتد   8227058
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ا�ستــــدراك

اأنـــه قـد وقـع خطــاأ مـادي عنــــد  اإلى  التجـــارة وال�سناعــــة وترويــج اال�ستثمــار  تنـــوه وزارة 
نـ�سـر اإعالن انتهاء اأعمــال الت�سفيــة ل�سركــــة �سميح ويو�سف للتجارة �ش.م.م، املن�ســور فـــي 
اجلريدة الر�سميـــة العـــدد )1425(، ال�ســــادر بتاريــــخ 13 جمادى الثانيـــة 1443هـ، املوافــــق 

16 يناير 2022م، اإذ ورد ا�سم امل�سفي كاالآتــي:

الفا�سل/ خالد بن �سيف بن حممد الغيثي

وال�سحيــــــح هــــــــو:

الفا�سل/ يو�سف بن عبداللـه بن �سعيد احل�سني

لـــذا لـــزم التنويـــه. 

وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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ا�ستــــدراك

بالإ�ســـــــــارة اإلـى اإعـــــالن بـــــدء اأعمــــال الت�سفيـــة ل�سركـــــــة تـــــالل الـــــدوح للتجــــارة �ش.�ش.و، 

املوافـق  1442هـ،  18�سوال  بتاريخ  ال�سـادر   ،)1393( العدد  الر�سمية  اجلريدة  فـي  املن�ســـــور 

مت  قد  اأنـــه  اإلــى  ال�ستثمــار  وترويــج  وال�سناعــــة  التجـــارة  وزارة  تنـــوه  2021م،  مايو   30

امللكي لتدقيق  املالية، وتعيني مكتب  عزل امل�سفي / مكتب في�سل للتدقيق وال�ست�سارات 

كافة  فـي  امل�سفي  مراجعة  اجلميع  وعلى  اأعــاله،  املذكـــورة  لل�سركـــة  م�سفيـا  احل�سابات 

الأمور التي تتعلق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتي:

�ص.ب: 1098  ر.ب:211

هاتف رقم: 92328222

لـــذا لـــزم التنويـــه. 

 وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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يو�سف بن يعقوب بن نا�سر البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآ�سيا املتحدة للتوزيع �ش.م.م

يعلن يو�سف بن يعقوب بن نا�سر البو�سعيدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اآ�سيا املتحدة 
للتوزيع �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٩٧٧١٢، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١/١١م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية نزوى - حمافظة الداخلية

 هاتف رقم:٩٩٢٢٥١١٠ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سنع نزوى لتعبئة ال�ساي �ش.�ش.و

يعلن يو�سف بن يعقوب بن نا�سر البو�سعيدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�سنع نزوى 
لتعبئة ال�ساي �ش.�ش.و، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٥١٤٥٨٢١، وفقا 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/١/١١م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق 
التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية نزوى - حمافظة الداخلية

 هاتف رقم:٩٩٢٢٥١١٠ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٦(

علي بن جمعة بن حممد امل�سرفـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة العاملية ل�سناعة مفاتيح التحكم والطاقة �ش.م.م

يعلن علي بن جمعة بن حممد امل�سرفـي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة العاملية ل�سناعة مفاتيح 
التحكم والطاقة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٣٤٧٤١٢، وللم�سفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 حمافظة م�سقط

�ش.ب:٢٤٩٢ ر.ب:١١٢ 
 هاتف رقم:٩٥٥٢٢٥١٥ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

ثويني بن هالل بن عامر الرا�سدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دروع الو�سيل للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن ثويني بن هالل بن عامر الرا�سدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة دروع الو�سيل للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٠٧٣٢٠، وللم�سفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:٤٢٠ ر.ب:٤٢١ 

 هاتف رقم:٩٧٦١٦٠٧٨ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٦(

مروان بن حممد بن �سيف املحروقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ر�سائف م�سقط املتحدة �ش.م.م
يعلن مروان بن حممد بن �سيف املحروقي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ر�سائف م�سقط املتحدة 
ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،١٢٢٤٦٦٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ ٢٠٢١/١٠/١٤م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
االأن�سب - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب:٢٣٤ ر.ب:١٢١ 
 هاتف رقم:٩٩٢٣١٣٣٠ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

م�سعود بن يحيى بن م�سعود امل�سكري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة بر االأمان للمعدات واالأجهزة الطبية - تو�سية

للمعدات  االأمان  بر  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  امل�سكري  م�سعود  بن  يحيى  بن  م�سعود  يعلن 
واالأجهزة الطبية - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢١١١٩١، وللم�سفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 حمافظة الربميي

 هاتف رقم:٩٢١٣٥١٥٨ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٦(

خالد بن �سعد بن �سامل الهزيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة ابن زاهر �سنجور و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن خالد بن �سعد بن �سامل الهزيلي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ابن زاهر �سنجور و�سريكه 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٩٧٤٣٦، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١/٣١م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
 والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٥٨١٠٧٠٢
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دانة ظفار ال�ساملة �ش.م.م

يعلن خالد بن �سعد بن �سامل الهزيلي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة دانة ظفار ال�ساملة �ش.م.م، 
املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،١١٣٦٨٠٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
٢٠٢٢/١/٢م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
 والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٥٨١٠٧٠٢
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٦(

�سالح بن جمعة بن �سامل البويقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�سر الطريف للتجارة �ش.م.م

يعلن �سالح بن جمعة بن �سامل البويقي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ج�سر الطريف للتجارة 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٧٨٤٠٦٤، وللم�سفي وحـده حــــــق 
فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:٣ ر.ب:٣١٢ 

 هاتف رقم:٩٩٣٣٧٠٦٢ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

ممدوح ر�ساد الفار�ش
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املهام الفنية املتخ�س�سة �ش.�ش.و

املتخ�س�سة �ش.�ش.و،  الفنية  املهام  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الفار�ش  ر�ساد  يعلن ممدوح 
املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،١٠٤٦٩٤٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/١٢/٢٧م، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
�ش.ب:٢٧٧ ر.ب:١١٥ 

 هاتف رقم:٩٥٤٧٩١٩٢ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

-176-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٦(

في�سل بن علي بن �سالح الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلجر الرملي للديكور �ش.م.م

يعلن في�سل بن علي بن �سالح الكلباين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة احلجر الرملي للديكور 
حــــــق  بالرقـم ١١٨٠٠٩٤، وللم�سفي وحـده  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  �ش.م.م، 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:٣١٢١ ر.ب:١١٢ 
 هاتف رقم:٩٨٨٧٤٧٥٥ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

الوليد بن اأحمد بن حممد البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املليون احلديثة �ش.م.م

احلديثة  املليون  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  البو�سعيدي  حممد  بن  اأحمد  بن  الوليد  يعلن 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٥٨٧٣٨، وفقا التفاق 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 االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
املعبيلة اجلنوبية - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب:٦٦٥ ر.ب:١٣٢ 
 هاتف رقم:٩٩٥٣٣٣٣٥ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٦(

حمد بن جمعة بن حممد احلو�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلان اخلابورة للتجارة - ت�سامنية
اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة احلان اخلابورة  يعلن حمد بن جمعة بن حممد احلو�سني 
وفقا   ،١٣٣٤٠٧٨ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - للتجارة 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٧/٢٨م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق 
التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط

�ش.ب:٣٧١ ر.ب:١١٤ 
 هاتف رقم:٩٣٣٥٢٧٧٧ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اأحمد بن نا�سر بن حممد املعويل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ديوانية املعاول للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
املعاول  ديوانية  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  املعويل  حممد  بن  نا�سر  بن  اأحمد  يعلن 
بالرقـم ١١٩٨٢٧٥،  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  واملقاوالت �ش.م.م،  للتجارة 
ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٦/١٥م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا 
فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 حمافظة م�سقط

 هاتف رقم:٩٥٨٣٣٨٨٣ -٩٩٣٨٨٠٠٣ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٦(

نا�سر بن حممد بن �سامل احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة اأطياف بابل احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

بابل احلديثة  اأطياف  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  �سامل احلجري  بن  نا�سر بن حممد  يعلن 
 ،١١٥٢٩٩٥ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - واملقاوالت  للتجارة 
وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 هاتف رقم:٩٢٩٠٨٣٠٣ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اأحمد بن حمد بن حممد الرا�سدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الت�سامن لالأعمال واال�ستثمار �ش.م.م
يعلن اأحمد بن حمد بن حممد الرا�سدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الت�سامن لالأعمال 
واال�ستثمار �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٣٠٥٩٧٧، وفقا التفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/١/١م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب:٧١٢ ر.ب:١٢١ 
 هاتف رقم:٩٧٥٨٨٨٤٩ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٦(

�سيف بن حارب بن �سيف احلو�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع النجم امل�سئ العايل �ش.م.م

يعلن �سيف بن حارب بن �سيف احلو�سني اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع النجم امل�سئ 
التفاق  وفقا   ،١٣١٤٨٥٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  العايل 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١/٦م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
 هاتف رقم:٩١٣٢٠٩٧١ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

بدر بن نا�سر بن را�سد املطاعني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدر وجميع للتجارة - ت�سامنية

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة بدر وجميع للتجارة -  يعلن بدر بن نا�سر بن را�سد املطاعني 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٨٠٦٤٩٢٠، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١/١١م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
 هاتف رقم:٩٥٩٥١٢٩٩ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٦(

دهرييندير كومار
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املثالية للتجارة ومواد البناء �ش.م.م

يعلن دهرييندير كومار اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة املثالية للتجارة ومواد البناء �ش.م.م، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٨٦٦٢٨، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم:٩٥٨٨٨٦٧٥ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

علي بن �سيف بن علي ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحايب العوينات للتجارة - ت�سامنية

يعلن علي بن �سيف بن علي ال�سبلي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سحايب العوينات للتجارة - 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٤٧١٠٤، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم:٩٢١٣١٣٥١ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٦(

حمد بن �سلطان بن �سعيد البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة �سروح القويعة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن حمد بن �سلطان بن �سعيد البو�سعيدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سروح القويعة للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٤٠٠٦٥، وللم�سفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم:٩٢٦١٦٩٩٢ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

عماد بن اأحمد بن �سامل ال�سيداد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هيلة الراكه للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن عماد بن اأحمد بن �سامل ال�سيداد اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة هيلة الراكه للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٢١٦٢٢٩٦، وفقا التفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  املوؤرخ ٢٠٢٢/١/٤م، وللم�سفي وحـده  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم:٩٢٩٥٥٥٩٨ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٦(

را�سد بن عيد بن خلفان البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقر احلارة الذهبي - تو�سية
يعلن را�سد بن عيد بن خلفان البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سقر احلارة الذهبي - 
تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٥٠٩٣٢، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب:١ ر.ب:٥١١ 
 هاتف رقم:٩٢١٨٨٥٥٣ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

�سرف الدين بن رم�سان بن فرج بيت معد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو معد للتجارة - تو�سية
اأبو معد  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  بيت معد  بن فرج  بن رم�سان  الدين  �سرف  يعلن 
للتجارة - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٠٢٩٠٠، وفقا التفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  املوؤرخ ٢٠٢٢/١/٥م، وللم�سفي وحـده  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية �ساللة - حمافظة ظفار

 هاتف رقم:٩٩٠٩٠١١٣ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٦(

�سيخان بن �سعيد بن حميد الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ الفوار�ش العاملية �ش.م.م
يعلن �سيخان بن �سعيد بن حميد الفار�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سموخ الفوار�ش العاملية 
حــــــق  بالرقـم ١٢٢٠٩٩٨، وللم�سفي وحـده  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  �ش.م.م، 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب:٢٦٩٥ ر.ب:١١٢ 
 هاتف رقم:٩٧١١١٦٥٩ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

منذر بن حميد بن علي املنذري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط اخلليج الف�سي - تو�سية
يعلن منذر بن حميد بن علي املنذري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة خط اخلليج الف�سي - تو�سية، 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،١١١٥١٢٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب:٦٠٥ ر.ب:٥١١ 
 هاتف رقم:٩٢٤٠٠٢٣٥ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٦(

فاطمة بنت مزار بن �سالح الهوتية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حور للعطور - ت�سامنية

تعلن فاطمة بنت مزار بن �سالح الهوتية اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة حور للعطور - ت�سامنية، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٧٩٨٥٧٠، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٧/١٧م، 
وللم�سفية وحـدها حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�سفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

 هاتف رقم:٩٢٥٥٥٣٣٥ 
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــية

�سامل بن را�سد بن �سليم ال�سنيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإجناز البديع للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن �سامل بن را�سد بن �سليم ال�سنيدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة االإجناز البديع للتجارة 
وللم�سفي   ،١٠٨٢٤٥٢ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  واملقاوالت 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية جعالن بني بوعلي - حمافظة جنوب ال�سرقية

�ش.ب:٣٧٣ ر.ب:٤١٦ 
 هاتف رقم:٩٩٤٢١٣٣٠ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٦(

مكتب الكون - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بركاء الدولية �ش.م.م
يعلن مكتب الكون - حما�سبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة بركاء الدولية �ش.م.م، 
املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،١٠٤١٣٨١ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
٢٠٢١/١١/٢١م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
اخلو�ش ال�ساد�سة - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب:١١٢٤ ر.ب:١٢١ 
 هاتف رقم:٩٩٢٢٨٥١١ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

مكتب امللكي لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروق ال�سم�ش خلدمات التموين �ش.�ش.و
يعلن مكتب امللكي لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سروق ال�سم�ش خلدمات 
التموين �ش.�ش.و، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٣١٦٠٨٣، وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:١٠٩٨ ر.ب:٢١١ 
 هاتف رقم:٩٢٣٢٨٢٢٢ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٦(

مكتب الطاوؤو�ش الذكي لتعقب املعامالت
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي بن را�سد الري�سي للتجارة �ش.م.م
را�سد  بن  علي  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  املعامالت  لتعقب  الذكي  الطاوؤو�ش  مكتب  يعلن 
الري�سي للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٣٤٩٢٦١، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٧م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
اخلوير - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب:٣٣٨ ر.ب:١١٨ 
 هاتف رقم:٢٤٤٨٤١٠٧ فاك�ش رقم:٢٣٣٨٤٧٢٦ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

خالد بن �سيف بن عبداللـه النبهاين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة االأ�سوار الربونزية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن خالد بن �سيف بن عبداللـه النبهاين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة االأ�سوار الربونزية للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٦٥٨٠٠، وللم�سفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:٣٢ ر.ب:٣٢٥ 

 هاتف رقم:٩٦١٩٤٩٩٣ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٦(

ر�سوان بن علوي بن عبداللـه املزرع
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطوارق للتنمية �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الطوارق للتنمية  يعلن ر�سوان بن علوي بن عبداللـه املزرع 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٧٤٩٣٤، وللم�سفي وحـده حــــــق 
فـــي  امل�سفـــي  وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 هاتف رقم:٩٩٤٥١١٣١ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املبدع اجلديد لتقنية ال�سيارات �ش.م.م

يعلن ر�سوان بن علوي بن عبداللـه املزرع اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة املبدع اجلديد لتقنية 
وللم�سفي   ،١٠٧٠٥٧٠ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  ال�سيارات 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 هاتف رقم:٩٩٤٥١١٣١ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٦(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البحار العاملية لال�ستثمار �ش.م.م

يعلن ر�سوان بن علوي بن عبداللـه املزرع اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة البحار العاملية لال�ستثمار 

حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،١٠٤٦٧٣٢ 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 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:

 هاتف رقم:٩٩٤٥١١٣١ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلنوبية لل�سيارات �ش.م.م

يعلن ر�سوان بن علوي بن عبداللـه املزرع اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اجلنوبية لل�سيارات 

�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٢٢١٨٠٨٩، وللم�سفي وحـده حــــــق 

فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:

 هاتف رقم:٩٩٤٥١١٣١ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٦(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ا�سناد العاملية �ش.م.م

يعلن ر�سوان بن علوي بن عبداللـه املزرع اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ا�سناد العاملية �ش.م.م، 

وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠١٢٣٧٤، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:

 هاتف رقم:٩٩٤٥١١٣١ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ا�سناد للت�سويق �ش.م.م

يعلن ر�سوان بن علوي بن عبداللـه املزرع اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ا�سناد للت�سويق �ش.م.م، 

وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٨٩٣٢٥، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:

 هاتف رقم:٩٩٤٥١١٣١ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٦(

اأحمد بن �سعيد بن نا�سر احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سموخ اجلوفاء للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن اأحمد بن �سعيد بن نا�سر احلجري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سموخ اجلوفاء للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٢٥١٣١، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١/١١م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
 والية بدية - حمافظة �سمال ال�سرقية

 هاتف رقم:٩١٥٥٥٥٣٤ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة دانات بدية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة دانات بدية للتجارة  اأحمد بن �سعيد بن نا�سر احلجري  يعلن 
واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٣٥٧٩٠، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١/١١م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
 والية بدية - حمافظة �سمال ال�سرقية

 هاتف رقم:٩١٥٥٥٥٣٤ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٦(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة روائع القاع للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة روائع القاع للتجارة  يعلن اأحمد بن �سعيد بن نا�سر احلجري 
واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٢٥١٢٤، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١/١١م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
 والية بدية - حمافظة �سمال ال�سرقية

 هاتف رقم:٩١٥٥٥٥٣٤ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

حممد بن حمود بن حمد العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة اأف�سل التقنيات لالإن�ساءات الهند�سية واال�ستثمار �ش.م.م

يعلن حممد بن حمود بن حمد العامري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأف�سل التقنيات لالإن�ساءات 
 ،١٢٧٧٥٩٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  واال�ستثمار  الهند�سية 
فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/١٠/١٣م،  املوؤرخ  ال�سركاء  وفقا التفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:١٧٦ ر.ب:١٢٢

 هاتف رقم:٩٤٢٢٢٨٤٨ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٦(

�سلطان بن اأحمد بن حممد ال�سلتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سروق للحدادة واالأملنيوم �ش.م.م

للحدادة  ال�سروق  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�سلتي  اأحمد بن حممد  بن  �سلطان  يعلن 
بالرقـم ١٧٣١٠٤١،  وللم�سفي  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  واالأملنيوم �ش.م.م، 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:١٠٢٤ ر.ب:١١١

 هاتف رقم:٩٩٨٧٨٠١٢ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املواهب العاملية للفنون �ش.م.م

يعلن �سلطان بن اأحمد بن حممد ال�سلتي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة املواهب العاملية للفنون 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٩١٧٩٣،  وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:١١٤١ ر.ب:١٣٣

 هاتف رقم:٩٦٦٦٦٧٧٠ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

-193-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٦(

�سعيد بن خليفة بن �سعيد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قريات الوطنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن �سعيد بن خليفة بن �سعيد البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة قريات الوطنية للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٦١٧٥٥، وفقا التفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/١٢/٢٨م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية قريات - حمافظة م�سقط

 هاتف رقم:٩٩٣١١٥٢٥ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

�سامي بن اأحمد بن �سيف املنجي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�سر اآ�سيا �ش.م.م

يعلن �سامي بن اأحمد بن �سيف املنجي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ج�سر اآ�سيا �ش.م.م، وامل�سجلة 
الـتجاري بالرقـم ١١٤٠١٦٤، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٠/١٢/١٥م،  اأمانة ال�سجل  لدى 
وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 اخلو�ش - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

 هاتف رقم:٩٩٢٣٥٠٦٨ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٦(

عبدالرزاق بن كرمي جان حاجي البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درة يرثب العاملية �ش.م.م
يعلن عبدالرزاق بن كرمي جان حاجي البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة درة يرثب العاملية 
ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،١١٧٨٦٦٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  ال�سركـــــــة فـي  املوؤرخ ٢٠٢٢/١/٩م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
 العذيبة - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

 هاتف رقم:٩٩٨٢٩٥٨٦ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

حميد �سليمان زارع
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلوهرة املا�سية الع�سرية �ش.م.م
الع�سرية �ش.م.م،  املا�سية  �سركة اجلوهرة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  زارع  �سليمان  يعلن حميد 
املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،١٣٣٢٨٨١ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/١/١٢م، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
 والية الربميي - حمافظة الربميي

�ش.ب:٢١٣ ر.ب:٥١٦
 هاتف رقم:٩٩٣٤٠٩٨٨ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٦(

عمر بن حممد بن �سعيد النهدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تركي العاملية - ت�سامنية
يعلن عمر بن حممد بن �سعيد النهدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة تركي العاملية - ت�سامنية، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٧٣٨٠٤، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب:٣٧ ر.ب:٢١٦
 هاتف رقم:٩٩٦٧٤٢١٣  

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

فهد بن حممد بن �سامل ال�سنفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة فهد بن حممد بن �سامل ال�سنفري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن فهد بن حممد بن �سامل ال�سنفري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة فهد بن حممد بن �سامل 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - للتجارة  و�سريكه  ال�سنفري 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٠/١١/٣م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،١٢٧٦٤٩٩
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب:١٢٨٤ ر.ب:٢١١
 هاتف رقم:٩٦٦٩٣٣٧٢ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٦(

حممد بن حم�سن بن حممد اليافعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال رزات للتجارة - ت�سامنية

يعلن حممد بن حم�سن بن حممد اليافعي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة جبال رزات للتجارة - 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٢١٤٧١٨١، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 
٢٠٢١/١٢/٢٩م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
العنوان  علــى  ال�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع 

االآتـي:
 هاتف رقم:٩٩٤٨٦٢٣٣ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

يو�سف بن علي بن حممد ال�سحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منارة هرمز �ش.م.م

يعلن يو�سف بن علي بن حممد ال�سحي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة منارة هرمز �ش.م.م، وامل�سجلة 
لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٩٠١٥٠٠٠، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:٢٢٢ ر.ب:٨١١ 

 هاتف رقم:٩٩٢٢٩٥٠٠ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٦(

حممد بن اإبراهيم بن ح�سن البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النوايا احل�سنة الدولية �ش.م.م

يعلن حممد بن اإبراهيم بن ح�سن البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة النوايا احل�سنة الدولية 
حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،١١٥٢٨٥٦ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 
فـــي كافــــــة  الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي  اأمــام  ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة  متثيـــــل 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

 هاتف رقم:٩٨٨١٣٨٩١ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

جا�سم بن حممد بن اإبراهيم البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو ها�سم البلو�سي للتجارة - تو�سية

البلو�سي  ها�سم  اأبو  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  البلو�سي  اإبراهيم  بن  حممد  بن  جا�سم  يعلن 
التفاق  وفقا   ،١٢٤٧٨٥٦ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - للتجارة 
اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�سفي  املوؤرخ ٢٠٢٢/١/١٦م،  ال�سركاء 
باأعمــال ال�سركـــة  التــي تتعلــــق  فـــي كافــــــة االأمــور  الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

علــى العنوان االآتـي:
 هاتف رقم:٩٢١٠٣١٣٠ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٦(

اأحمد بن �سعيد بن اأحمد ال�سعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدروازة للم�ساريع ال�ساملة �ش.م.م
يعلن اأحمد بن �سعيد بن اأحمد ال�سعدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الدروازة للم�ساريع ال�ساملة 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٧٨٩٥٠، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/١/١م، 
العنوان  علــى  ال�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع 

االآتـي:
 والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب:١٨٤١ ر.ب:١١٢ 
 هاتف رقم:٩٠٩١١١١٩ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اأحمد بن خلفان بن حممد الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهرم االأخ�سر �ش.م.م
يعلن اأحمد بن خلفان بن حممد الرواحي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الهرم االأخ�سر �ش.م.م، 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،١٠٩١١٦٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:٢٠٨ ر.ب:١٣٣ 

 هاتف رقم:٩٩٣٦٤١٦٠ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٦(

حممد بن حبيب بن مراد الرئي�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء حبيب مراد - تو�سية

يعلن حممد بن حبيب بن مراد الرئي�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأبناء حبيب مراد - 
تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٧٢٠٩٨، وفقا التفاق ال�سركاء 
اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/١/١١م،  املوؤرخ 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر، 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 هاتف رقم:٩٩٠١٦٧٤٩ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

حممد بن �سامل بن علي البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواحل جمز للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن حممد بن �سامل بن علي البادي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سواحل جمز للتجارة واملقاوالت 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٣١٧٦٢، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

 هاتف رقم:٩٨٠٨٢١٠٤ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٦(

�سبيب بن غالب بن خليفة البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأفالك ال�سعيدة �ش.م.م
يعلن �سبيب بن غالب بن خليفة البو�سعيدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة االأفالك ال�سعيدة 
ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،١٠٢٥٤٤٠ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  ال�سركـــــــة فـي  املوؤرخ ٢٠٢٢/١/٩م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
 والية منح - حمافظة الداخلية

�ش.ب:٢١٨ ر.ب:٦١١ 
 هاتف رقم:٩٩٤٥٥٤٢٩ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

حمود بن �سامل بن عبداللـه العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العرا�سم ال�سمراء للتجارة - تو�سية

يعلن حمود بن �سامل بن عبداللـه العلوي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة العرا�سم ال�سمراء للتجارة - 
تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٢٢٠١٦، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 هاتف رقم:٩٢٦٩٢٢٣٣ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٦(

�سعيد بن �سامل بن عبداللـه ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمواج غيل ال�سبول للتجارة - تو�سية

يعلن �سعيد بن �سامل بن عبداللـه ال�سبلي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأمواج غيل ال�سبول للتجارة - 
تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٦٥٧٨٣، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

 هاتف رقم:٩١٦٠٣٣٣٣ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

ح�سن بن علي بن �سعيد املو�سوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز اخلابورة للحا�سب االآيل - ت�سامنية

يعلن ح�سن بن علي بن �سعيد املو�سوي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة مركز اخلابورة للحا�سب 
االآيل - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٣١٩٢٦٦٠، وللم�سفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سنا�ش - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:١٨٩ ر.ب:٣٢٥ 
هاتف رقم:٩٥٦٧١٢١٣ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٦(

�سيف بن �سعيد بن نا�سر اخلالدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سيف بن �سعيد بن نا�سر اخلالدي و�سريكته للتجارة - تو�سية

يعلن �سيف بن �سعيد بن نا�سر اخلالدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سيف بن �سعيد بن 
الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  تو�سية،   - للتجارة  و�سريكته  نا�سر اخلالدي 
اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،٣١٤٢٣٣٧ بالرقـم 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر، 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:١٤٢ ر.ب:٣٢٦ 
هاتف رقم:٩٩٤١٨٥٩٤ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

وحيدة بنت الحق بن �سعيد ال�سي�ساين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة وحيدة بنت الحق بن �سعيد ال�سي�ساين و�سريكتها للتجارة - ت�سامنية

تعلن وحيدة بنت الحق بن �سعيد ال�سي�ساين اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة وحيدة بنت الحق بن 
�سعيد ال�سي�ساين و�سريكتها للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها  وللم�سفية   ،١١٢٨٩٦٨
العنوان  علــى  ال�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــية  اجلميــع مراجعــــة 

االآتـي:
 هاتف رقم:٩٩٥٥٣٠٣٧ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٦(

اأمين بن را�سد بن �سويد املكتومي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مالمح �سالن للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن اأمين بن را�سد بن �سويد املكتومي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة مالمح �سالن للتجارة 
وللم�سفي   ،١٠٩٨٥٥٨ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  واملقاوالت 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٩٠٨ ر.ب:٣١١ 
هاتف رقم:٩٩٢٥٢٨٧٧ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املكتومي للم�ساريع املتحدة �ش.م.م

يعلن اأمين بن را�سد بن �سويد املكتومي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة املكتومي للم�ساريع املتحدة 
حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،١١٠٩١٠٢ 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 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٣٨١ ر.ب:٣١٩ 
هاتف رقم:٩٩٢٥٢٨٧٧ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٦(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة ال�سهاب الزاهي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن اأمين بن را�سد بن �سويد املكتومي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ال�سهاب الزاهي للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٥٤٩٩٧، وللم�سفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٣٨١ ر.ب:٣١٩ 
هاتف رقم:٩٩٢٥٢٨٧٧ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة م�ساريع املعمري واملكتومي احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
املعمري  م�ساريع  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  املكتومي  �سويد  بن  را�سد  بن  اأمين  يعلن 
واملكتومي احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 
بالرقـم ١٠٥٥٠٠٧، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٣٨١ ر.ب:٣١٩ 
هاتف رقم:٩٩٢٥٢٨٧٧ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٦(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املكتومي و�سريكه الدولية �ش.م.م

يعلن اأمين بن را�سد بن �سويد املكتومي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة املكتومي و�سريكه الدولية 
حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،١٠٧٨٩٢٦ 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 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٣٨١ ر.ب:٣١٩ 
هاتف رقم:٩٩٢٥٢٨٧٧ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ساتني قرطبة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن اأمين بن را�سد بن �سويد املكتومي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ب�ساتني قرطبة للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٦٠٠٧٩، وللم�سفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٣٨١ ر.ب:٣١٩ 
هاتف رقم:٩٩٢٥٢٨٧٧ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢6(

�سيف بن علي بن عامر املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم الغبرياء املا�سي للتجارة - تو�سية

املا�سي  الغبرياء  جنم  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  املعمـــري  عامر  بن  علي  بن  �سيف  يعلن 
وللم�سفي   ،١060٢٤6 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - للتجارة 
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 �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب:356 ر.ب:319
 هاتف رقم:97066657

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم جمان الربونزي للتجارة - تو�سية

الربونزي  جمان  جنم  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  املعمري  عامر  بن  علي  بن  �سيف  يعلن 
وللم�سفي   ،١06١753 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - للتجارة 
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:
حمافظة �سمال الباطنة
�ص.ب:356 ر.ب:319

 هاتف رقم: 9706657 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

-207-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢6(

يحيى بن خمي�ص بن را�سد الكويلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهور م�سقط اجلديدة - تو�سية
م�سقط  زهــــور  �سركـــة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الكويلـــــي  را�سد  بن  خمي�س  بن  يحيى  يعلن 
اجلديدة - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١0٢798٤، وفقا لتفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢0٢١/١٢/٢٢م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط

�ص.ب: 42 ر.ب: 112
 هاتف رقم: 99443062 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

طالل بن اأحمد بن �سعيد الهاجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الهاجري احلديثة �ص.م.م
الهاجري  م�ساريع  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الهاجري  �سعيد  بن  اأحمد  بن  طالل  يعلن 
احلديثة �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١038035، 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 م�سقط - حمافظة م�سقط

�ص.ب:312 ر.ب:311
 هاتف رقم:92785611

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢6(

حمد بن را�سد بن حمد الكا�سبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عمالقة اخلليج للتجارة واملقاوالت �ص.م.م
يعلن حمد بن را�سد بن حمد الكا�سبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة عمالقة اخلليج للتجارة 
واملقاولت �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١0١503٢، وفقا لتفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢0٢١/١٢/٢7م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
املعبيلة اجلنوبية - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ص.ب:549 ر.ب:122
هاتف رقم: 92919998 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

خليفة بن عبداللـه بن م�سعود احلو�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة افواء للتجارة �ص.�ص.و
للتجارة  افواء  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  م�سعود احلو�سني  بن  بن عبداللـه  يعلن خليفة 
�س.�س.و، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٤١0٤٢، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢0٢١/١٢/٢9م، 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 بركاء - حمافظة جنوب الباطنة

هاتف رقم: 99316182 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢6(

حممد بن زيد بن علي العلوي 
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدينة الذهبية املتميزة للتجارة - ت�سامنية

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة املدينة الذهبية املتميزة  يعلن حممد بن زيد بن علي العلوي  
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢3537٤، 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:
�ص.ب:512 ر.ب:571

 هاتف رقم: 95600427 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

�سعيد بن مبارك بن �سعيد ال�سهي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور جمان الوطنية �ص.م.م

الوطنية  جمان  نور  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�سهي  �سعيد  بن  مبارك  بن  �سعيد  يعلن 
�س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١8٢098، 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 �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب:18 ر.ب:315
 هاتف رقم:95200003

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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حممد بن فرج بن حممد باخمالف
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املزيونة لالأعمال الكهربائية - تو�سية

املزيونــــــة  �سركــــــــــة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  باخمالـــــــف  حممــــد  بن  فــــرج  بن  حممـــــد  يعلن 
لالأعمـــال الكهربائيــــة - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١60399، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: 95050555 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي 

�سامل بن عبداللـه بن �سعيد ال�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رموز ال�سرحات للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

ال�سرحات  رموز  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�سعيدي  �سعيد  بن  عبداللـه  بن  �سامل  يعلن 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٢88١٢، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية اخلابورة - حمافظة �سمال الباطنة

 هاتف رقم: 99766783
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي 
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فتحية بنت مبارك بن مربوك الريامية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع واحة الكرمي للتجارة - تو�سية
تقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع واحة  اأنـها  الريامية  تعلن فتحية بنت مبارك بن مربوك 
 ،١٢33٤97 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - للتجارة  الكرمي 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها  وللم�سفية 

مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة الربميي

�ص.ب:111 ر.ب:512
 هاتف رقم: 95458483 

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�سفــية

�سامل بن نا�سر بن �سليمان القا�سمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اطالل الطبيعة �ص.م.م
الطبيعة  اطالل  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  القا�سمي  �سليمان  بن  نا�سر  بن  �سامل  يعلن 
ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١١855٤6 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م، 
املوؤرخ ٢0٢١/١٢/٢5م، 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 بدبد - حمافظة الداخلية

�ص.ب:85 ر.ب:615
هاتف رقم: 96675478

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي 
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مطر بن خلفان بن خمي�ص البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زوايا املدينة الوطنية للتجارة - ت�سامنية

يعلن مطر بن خلفان بن خمي�س البادي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة زوايا املدينة الوطنية 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١630٤0، 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:
�ص.ب:512 ر.ب:202 

هاتف رقم: 92251951
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

عبداللـه بن حمدان بن �سعيد الكعبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال اخلليج العربي املتميزة - ت�سامنية

اخلليــــج  جبـــال  �سركــــة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الكعبـــي  �سعيد  بن  بن حمدان  عبداللـه  يعلن 
 ،١396١79 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - املتميزة  العربي 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب:111 ر.ب:512 

هاتف رقم: 91114134
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي 
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علي بن عبداللـه بن حممد املزروعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيبات العقر للتجارة - ت�سامنية

العقــــر  طيبات  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  املزروعـــــي  حممـــد  بن  عبداللــه  بن  علي  يعلن 
للتجــــــارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢١6١١٤، 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:
 هاتف رقم:92590095 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

را�سد بن علي بن خربا�ص املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة غزوان بن فار�ص الهند�سية و�سريكه - ت�سامنية

فار�س  بن  غزوان  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  املقبايل  خربا�س  بن  علي  بن  را�سد  يعلن 
الهند�سية و�سريكه - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١0578٢5، 
فـي  ال�سركـــــــة  املوؤرخ ٢0٢١/7/١3م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�سركاء  وفقا لتفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 هاتف رقم: 96624336 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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بدرية بنت �ساعد بن العبد احلجرية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ليايل البدر املتحدة �ص.م.م
تعلن بدرية بنت �ساعد بن العبد احلجرية اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة ليايل البدر املتحدة 
ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١٢6٤969 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م، 
املوؤرخ ٢0٢١/8/8م، وللم�سفية وحـدها حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

 هاتف رقم: 99012453 
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�سفــية

خليفة بن خمي�ص بن �سيف الهندا�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة خليفه بن خمي�ص بن �سيف الهندا�سي للتجارة واملقاوالت - تو�سية

اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة خليفه بن خمي�س بن  يعلن خليفة بن خمي�س بن �سيف الهندا�سي 
الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - واملقاولت  للتجارة  الهندا�سي  �سيف 
الغـيــــر،  اأمــام  ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة  بالرقـم ١١٢5757، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
والية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة

 هاتف رقم: 9700780  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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�سامل بن را�سد بن �سليم ال�سنيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فن االأعمار للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
للتجارة  الأعمار  �سركة فن  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�سنيدي  �سليم  بن  را�سد  بن  �سامل  يعلن 
واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١0٢٤٤98، 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 جعالن بني بو علي - حمافظة جنوب ال�سرقية

�ص.ب: 402 ر.ب: 311
 هاتف رقم: 99421330 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة االأعمال الناجحة للتجارة واملقاوالت �ص.م.م
يعلن �سامل بن را�سد بن �سليم ال�سنيدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الأعمال الناجحة للتجارة 
وللم�سفي   ،١098335 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  واملقاولت 
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 جعالن بني بو علي - حمافظة جنوب ال�سرقية

�ص.ب: 923 ر.ب: 311
 هاتف رقم: 99421330 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة جمان للتجارة - تو�سية

يعلن �سامل بن را�سد بن �سليم ال�سنيدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة بوابة جمان للتجارة - 
تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٤١078٤5، 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 جعالن بني بو علي - حمافظة جنوب ال�سرقية

�ص.ب: 373 ر.ب: 416
 هاتف رقم: 99421330 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مر�سى النجوم للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن �سامل بن را�سد بن �سليم ال�سنيدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة مر�سى النجوم للتجارة 
واملقاولت - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١833٤5، 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 جعالن بني بو علي - حمافظة جنوب ال�سرقية

�ص.ب: 402 ر.ب: 311
 هاتف رقم: 99421330 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة نقليات �ل�صنيدي- تو�صية

ال�سنيدي-  نقليات  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�سنيدي  �سليم  بن  را�سد  بن  �سامل  يعلن 

تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢05975، 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 جعالن بني بو علي - حمافظة جنوب �ل�صرقية
�ص.ب: 373 ر.ب: 416

 هاتف رقم: 99421330 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 �مل�صفــي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة فن �البر�ج للتجارة و�ملقاوالت - تو�صية

للتجارة  البراج  فن  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�سنيدي  �سليم  بن  را�سد  بن  �سامل  يعلن 

واملقاولت - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١7979١، 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 جعالن بني بو علي - حمافظة جنوب �ل�صرقية
�ص.ب: 402 ر.ب: 311

 هاتف رقم: 99421330 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 �مل�صفــي
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علي بن مبارك بن �صعيد �ل�صليماين
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة م�صاريع معمد �حلديثة - ت�صامنية
يعلن علي بن مبارك بن �سعيد ال�سليماين اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة م�ساريع معمد احلديثة - 

ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقم ١0067٤0، وفقا لتفاق ال�سركاء 

املوؤرخ ٢0٢١/٢/١م، 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 منح - حمافظة �لد�خلية
�ص.ب: 5 ر.ب: 619

 هاتف رقم: 92357040 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 �مل�صفــي
م�صعب بن �صعيد بن مطر �مل�صقري

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة م�صاريع حمد �ملتحدة - تو�صية

حمــــد  م�ساريـــع  �سركـــة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  امل�سقري  مطـــر  بن  �سعيــد  بن  م�سعـــب  يعلن 

وللم�سفي   ،١١6068٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - املتحدة 

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 �لر�صتاق - حمافظة جنوب �لباطنة
�ص.ب: 1213 ر.ب: 131

 هاتف رقم: 96788567 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 �مل�صفــي
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زهران بن �سامل بن حمود الرا�سدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة امل�سار االأمثل نحو اال�ست�سارات ال�سناعية �ص.م.م

نحو  الأمثل  امل�سار  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الرا�سدي  بن حمود  �سامل  بن  زهران  يعلن 
الـتجاري بالرقـم ١3١3378،  اأمانة ال�سجل  ال�ست�سارات ال�سناعية �س.م.م، وامل�سجلة لدى 
فـي  ال�سركـــــــة  املوؤرخ ٢0١9/9/١6م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�سركاء  وفقا لتفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب: 1655 ر.ب: 133
هاتف رقم: 99108188 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

ماهر بن من�سور بن حممد الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املاهر لال�ست�سارات الهند�سية البيئية �ص.م.م
يعلن ماهر بن من�سور بن حممد الوهيبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة املاهر لال�ست�سارات 
 ،١3١7١8٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  البيئية  الهند�سية 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب: 427 ر.ب: 133

 هاتف رقم: 99329385 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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عزان بن حم�سن بن خمي�ص البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأفق للخدمات التعليمية �ص.م.م

للخدمات  الأفق  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  البلو�سي  خمي�س  بن  حم�سن  بن  عزان  يعلن 
الـتجاري بالرقـم ١٢١703٢، وفقا لتفاق  اأمانة ال�سجل  التعليمية �س.م.م، وامل�سجلة لدى 
ال�سركاء املوؤرخ ٢0٢١/١٢/8م، 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:
�ص.ب: 101 ر.ب: 134

 هاتف رقم: 99244486 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احللول البيئية والفنية املبتكرة �ص.م.م

البيئية  احللول  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  البلو�سي  خمي�س  بن  حم�سن  بن  عزان  يعلن 
وفقا   ،١٢٤0970 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  املبتكرة  والفنية 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢0٢١/١٢/8م،  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب: 101 ر.ب: 134

 هاتف رقم: 99244486 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النخبة للخدمات الطبية �ص.م.م

النخبة للخدمات  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة  البلو�سي  يعلن عزان بن حم�سن بن خمي�س 
لتفاق  وفقا   ،١3١69٤6 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  الطبية 
ال�سركاء املوؤرخ ٢0٢١/١٢/8م، 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:
�ص.ب: 101 ر.ب: 134

 هاتف رقم: 99244486 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

عبداللـه بن �سامل بن را�سد اليزيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة اخلريف الدولية للتجارة واملقاوالت - تو�سية

الدولية  اخلريف  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  اليزيدي  را�سد  بن  �سامل  بن  عبداللـه  يعلن 
 ،١09١٢38 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - واملقاولت  للتجارة 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب: 540 ر.ب: 400

هاتف رقم: 98992442  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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حمزة بن حممد بن عبداحل�سني اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سديد م�سقط �ص.م.م

يعلن حمزة بن حممد بن عبداحل�سني اللواتي  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سديد م�سقط 
�س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢96056، 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:
�ص.ب: 39 ر.ب: 100

 هاتف رقم: 95532282 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإبراهيم بن علي بن عبداللـه الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الفار�سي وبن رجب للتجارة �ص.م.م

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع الفار�سي  اإبراهيم بن علي بن عبداللـه الفار�سي  يعلن 
 ،١٢68٤٢6 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  للتجارة  رجب  وبن 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب: 1601 ر.ب: 311
 هاتف رقم: 99891025 

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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فهد بن �سلطان بن عبداللـه املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء اال�سرار املميزة للتجارة - تو�سية
يعلن فهد بن �سلطان بن عبداللـه املعمري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأ�سواء ال�سرار املميزة 
وللم�سفي   ،١٢3٤١77 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - للتجارة 
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 �سنا�ص - حمافظة �سمال الباطنة

 هاتف رقم: 99760628 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

يا�سر بن علي بن حميد ال�سملي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقور دبي الذهبية �ص.م.م
الذهبية  دبي  �سقور  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�سملي  حميد  بن  علي  بن  يا�سر  يعلن 
ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١088٤86 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م، 
املوؤرخ ٢0٢٢/١/١0م، 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 الربميي - حمافظة الربميي

�ص.ب: 850 ر.ب: 512
 هاتف رقم: 95907030 

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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�سامل بن �سعيد بن حمد الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلنجر العاملية �ص.م.م
يعلن �سامل بن �سعيد بن حمد الرواحي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اخلنجر العاملية �س.م.م، 
املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١77306٢ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
٢0٢١/١0/5م، 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:
الغربة ال�سمالية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ص.ب: 169 ر.ب: 130
 هاتف رقم: 99431343 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

حممد بن حارث بن عبداللـه العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تاأ�سيل لال�ستثمار والتدريب �ص.م.م
يعلن حممد بن حارث بن عبداللـه العربي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة تاأ�سيل لال�ستثمار 
وللم�سفي    ،١30763١ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  والتدريب 
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:
حمافظة م�سقط

�ص.ب: 152 ر.ب: 103
 هاتف رقم: 92438362 

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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عبداللطيف بن حممد بن خمي�ص البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رياح اليا�سمني الع�سرية للتجارة - ت�سامنية

يعلن عبداللطيف بن حممد بن خمي�س البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة رياح اليا�سمني 
الـتجاري بالرقـم ١٢0٤7٢0،  اأمانة ال�سجل  الع�سرية للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب: 311 ر.ب: 487
 هاتف رقم: 99347610 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

فهد بن هالل بن �سعود الغافري 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االألية للخدمات �ص.م.م

يعلن فهد بن هالل بن �سعود الغافري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الألية للخدمات �س.م.م، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١0٤78٢9، 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: 92078800 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اأحمد بن �سامل بن علي احلو�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلط امل�ستقيم احلديث �ص.م.م

يعلن اأحمد بن �سامل بن علي احلو�سني اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اخلط امل�ستقيم احلديث 
�س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١30777، 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 ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة

 هاتف رقم: 99252537 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اأحمد بن �سامل بن �سباح الرحبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة اأحمد بن �سامل بن �سباح الرحبي و�سركة - ت�سامنية

يعلن اأحمد بن �سامل بن �سباح الرحبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأحمد بن �سامل بن �سباح 
 ،١06١6٢6 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - و�سركة  الرحبي 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة الربميي

 هاتف رقم: 95303542 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اأحمد بن عبداللـه بن اأبوبكر باعبود
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االبداع احلديث للتجارة - ت�سامنية
احلديث  البداع  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  باعبود  اأبوبكر  بن  عبداللـه  بن  اأحمد  يعلن 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٢١65830، وفقا لتفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢0٢١/١٢/٢9م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ص.ب: 23 ر.ب: 211
 هاتف رقم: 95988959 

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
طارق بن �سامل بن حممد املقبايل

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع روعة االبداع للتجارة - ت�سامنية

يعلن طارق بن �سامل بن حممد املقبايل اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع روعة البداع 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٢6785، 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:
 هاتف رقم: 93338484 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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حممد بن عبداللـه بن علي الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع العرين املثالية �ص.م.م
العرين  م�ساريع  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الرواحي  علي  بن  عبداللـه  بن  حممد  يعلن 
لتفاق  وفقا   ،١3360٤7 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  املثالية 
ال�سركاء املوؤرخ ٢0٢٢/١/3م، 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�سقط

 هاتف رقم: 99332275 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

خالد بن �سامل بن خلفان املر�سودي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأوائل لتثمني املمتلكات �ص.م.م

يعلن خالد بن �سامل بن خلفان املر�سودي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الأوائل لتثمني املمتلكات 
�س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢5٢083، 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: 99732184 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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كمال بن ح�سن بن علي اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأطل�ص الدولية لال�ستزراع ال�سمكي �ص.م.م

يعلن كمال بن ح�سن بن علي اللواتي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأطل�س الدولية لال�ستزراع 
ال�سمكي �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢78337، 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:
�ص.ب: 826 ر.ب: 112

 هاتف رقم: 97889251 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

وليد بن عبيد بن غريب القطيطي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سقط لغ�سيل املالب�ص �ص.م.م

يعلن وليد بن عبيد بن غريب القطيطي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�سقط لغ�سيل املالب�س 
ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١365636 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م، 
املوؤرخ ٢0٢٢/١/١6م، 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:
�ص.ب: 619 ر.ب: 112

 هاتف رقم: 92077855 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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�سعيد بن علي بن حمود الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طبيعة ال�سويق للتجارة �ص.م.م

يعلن �سعيد بن علي بن حمود الوهيبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة طبيعة ال�سويق للتجارة 
ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١٢٢٤79٢ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م، 
املوؤرخ ٢0٢٢/١/١3م، 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 بركاء - حمافظة جنوب الباطنة

 هاتف رقم: 99388994 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

حمود بن علي بن حمود الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املقاول العربي لالإن�ساءات  - تو�سية

العربــــــي  املقـــاول  �سركـــــة  يقــوم بت�سفـيــة  اأنـه  الوهيبـــي  يعلن حمــــود بن علـــي بن حمـــود 
لالإن�ســــاءات  - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١69889، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢0٢٢/١/١3م، 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�سقط

 هاتف رقم: 99262605 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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حممد بن �سامل بن ثاين احلرا�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سندل اخلليج �ص.م.م

يعلن حممد بن �سامل بن ثاين احلرا�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سندل اخلليج �س.م.م، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١30٤٢63، 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: 91339988 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

خالد بن حمود بن اأحمد الدرمكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة اخلزيري والدرمكي للتجارة واملقاوالت - تو�سية

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اخلزيري والدرمكي  اأحمد الدرمكي  يعلن خالد بن حمود بن 
 ،١809989 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - واملقاولت  للتجارة 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 هاتف رقم: 96797779 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اأحمد بن �سامل بن علي اجلرادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املزايا الع�سرية للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلن اأحمد بن �سامل بن علي اجلرادي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة املزايا الع�سرية للتجارة 
واملقاولت �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١387١37، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢0٢١/3/3١م، 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 جنوب الباطنة

 هاتف رقم: 97161548 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

�سامل بن علي بن �ساعد امل�سايخي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الباطنة وال�سرقية املتحدة للتجارة �ص.م.م

يعلن �سامل بن علي بن �ساعد امل�سايخي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الباطنة وال�سرقية املتحدة 
وفقا لتفاق    ،١٢٤٢060 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  للتجارة 
ال�سركاء املوؤرخ ٢0٢١/7/٢6م، 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 جعالن بني بو ح�سن - حمافظة جنوب ال�سرقية

 هاتف رقم:  99132352 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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�سامل بن حمد بن �سامل الناعبي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برج املزارع للتجارة - ت�سامنية
 - للتجارة  املزارع  برج  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الناعبي  �سامل  بن  حمد  بن  �سامل  يعلن 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١60336١، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢0٢٢/١/9م، 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�سقط

�ص.ب: 120 ر.ب: 123
 هاتف رقم: 96664788 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

عبدالعزيز بن �سامل بن علي الربعمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قباء ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية
ال�ساملة  قباء  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الربعمي  علي  بن  �سامل  بن  عبدالعزيز  يعلن 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١07٢٢5٢، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢0٢٢/١/٢م، 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:
 هاتف رقم: 92297737 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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مكتب الكون - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو �سالح النعماين للتجارة �ص.م.م
يعلن مكتب الكون - حما�سبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأبو �سالح النعماين 
لتفاق  وفقا   ،١7١٢١87 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  للتجارة 
ال�سركاء املوؤرخ ٢0٢٢/١/5م، 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 ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ص.ب:1124 ر.ب:121
هاتف رقم: 99228511 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

�سلطان بن اأحمد بن حممد ال�سلتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امنار العاملية �ص.م.م
يعلن �سلطان بن اأحمد بن حممد ال�سلتي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة امنار العاملية �س.م.م، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١00٤505، 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:
�ص.ب:1141 ر.ب:133

هاتف رقم: 96666770 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اأ�سعد بن �سعود بن �سليمان ال�سليماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رواد االأعمال املتقدمة �ص.م.م

يعلن اأ�سعد بن �سعود بن �سليمان ال�سليماين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة رواد الأعمال املتقدمة 
�س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١365٢78، 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: 99388828 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

موؤيد بن عبداللـه بن اأحمد قطن
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمواج �سمهرم الذهبية للتجارة - ت�سامنية

يعلن موؤيد بن عبداللـه بن اأحمد قطن اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأمواج �سمهرم الذهبية 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢5٤787، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢0٢٢/١/5م، 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 �سالله - حمافظة ظفار

 هاتف رقم: 95154566 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العاملية املتحدة للم�ساريع اجلديدة �ص.م.م
يعلــن عبداللـــه بن �سعيـــد بن حمــد الدرعــــي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة ال�سركـــة العامليـــة املتحــــدة 
 ،١0٢695١ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  اجلديدة  للم�ساريع 
فـي  ال�سركـــــــة  املوؤرخ ٢0٢٢/١/١6م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  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 بو�سر - حمافظة م�سقط

�ص.ب:644 ر.ب:130
هاتف رقم: 99267653 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العاملية املتحدة للمعادن وامل�ساريع �ص.م.م

يعلــن عبداللـــه بن �سعيـــد بن حمــد الدرعــــي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة ال�سركـــة العاملية املتحدة 
 ،١١3٢١77 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  وامل�ساريع  للمعادن 
فـي  ال�سركـــــــة  املوؤرخ ٢0٢٢/١/١6م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  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 بو�سر - حمافظة م�سقط

�ص.ب:644 ر.ب:130
هاتف رقم: 99267653 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العاملية للهند�سة وامل�ساريع الع�سرية �ص.م.م

يعلــن عبداللـــه بن �سعيـــد بن حمــد الدرعــــي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة ال�سركـــة العاملية للهند�سة 
 ،١0١٢075 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  الع�سرية  وامل�ساريع 
فـي  ال�سركـــــــة  املوؤرخ ٢0٢٢/١/١6م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  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 بو�سر - حمافظة م�سقط

�ص.ب:644 ر.ب:130
هاتف رقم: 99267653 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العاملية للهند�سة واالأعمال الدولية �ص.م.م

يعلــن عبداللـــه بن �سعيـــد بن حمــد الدرعــــي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة ال�سركـــة العاملية للهند�سة 
 ،١035١83 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  الدولية  والأعمال 
فـي  ال�سركـــــــة  املوؤرخ ٢0٢٢/١/١6م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  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 بو�سر - حمافظة م�سقط

�ص.ب:644 ر.ب:130
هاتف رقم: 99267653 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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علي بن عبداللـه بن مبارك الفالحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ص العطايا للتجارة - تو�سية
يعلن علـي بـــن عبداللــــه بن مبــارك الفالحـــي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــــة اأر�س العطايـــــا 
وللم�سفي   ،١٢١938١ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - للتجارة 
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:
�ص.ب:189 ر.ب:320

هاتف رقم: 95655366 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

منرية بنت م�سعود بن بخيت البادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة منرية بنت م�سعود بن بخيت البادي واأوالدها للتجارة - تو�سية

تعلن منرية بنت م�سعود بن بخيت البادية اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة منرية بنت م�سعود بن 
بخيت البادي واأولدها للتجارة - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
3١٤7339، وللم�سفية وحـدها حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب:54 ر.ب:311
 هاتف رقم: 97711155 

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�سفــية
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اإبراهيم بن حممد بن عبدالكرمي البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القدرة العاملية �ص.م.م
يعلن اإبراهيم بن حممد بن عبدالكرمي البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة القدرة العاملية 
�س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١0٤٢٢98، 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 �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب:104 ر.ب:321
 هاتف رقم: 96113111 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

يحيى بن علي بن حمود الغماري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع يحيى وخالد للتجارة �ص.م.م
يعلــن يحيى بن علي بن حمود الغماري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة م�ساريع يحيى وخالد 
لتفاق  وفقا   ،١٢80٤٤٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  للتجارة 
ال�سركاء املوؤرخ ٢0٢٢/١/١8م، 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 العامرات - حمافظة م�سقط

�ص.ب:3222 ر.ب:112
 هاتف رقم: 99833393

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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حممد بن طالب بن اإبراهيم البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيبات جمي�ص للتجارة - ت�سامنية

جمي�س  طيبات  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  البلو�سي  اإبراهيم  بن  طالب  بن  حممد  يعلن 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١0٤0١6، 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 ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ص.ب:703 ر.ب:311
 هاتف رقم: 95058395

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رونق امل�سرات للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

امل�سرات  رونق  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  البلو�سي  اإبراهيم  بن  طالب  بن  حممد  يعلن 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١١7873، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ص.ب:703 ر.ب:311
 هاتف رقم: 95058395

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سراج اخلابورة املتميز - ت�سامنية

يعلن حممد بن طالب بن اإبراهيم البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سراج اخلابورة املتميز 
وحـده  وللم�سفي   ،١١٢7٢57 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   -
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 ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ص.ب:703 ر.ب:311
 هاتف رقم: 95058395

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

عبدالرحمن بن عبداللـه بن اأحمد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دانة اخلليج املميزة للتجارة - ت�سامنية

يعلن عبدالرحمن بن عبداللـه بن اأحمد البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيـــة �سركــة دانة اخلليج 
 ،١١736٤0 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - للتجارة  املميزة 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب: 311 ر.ب: 487
 هاتف رقم: 92713520 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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عادل بن علي بن عبيد املخمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة اأعمار الدوحة احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأعمار الدوحة احلديثة  يعلن عادل بن علي بن عبيد املخمري 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٢66٢١، 
فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�سفي  املــوؤرخ ٢0٢٢/١/5م،  ال�سركــاء  وفقا لتفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب: 96 ر.ب: 324

 هاتف رقم: 96900090 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

عبداللـه بن اإبراهيم بن اأحمد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليجية لل�سناعات املتطورة �ص.م.م
اأنـه يقـــــوم بت�سفـيــــة �سركــــة اخلليجيـــة  البلو�ســـي  اأحمـــد  اإبراهيـــم بن  يعلن عبداللـــه بن 
لل�سناعات املتطورة �س.م.م، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٢٤903، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب: 24 ر.ب: 325

 هاتف رقم: 98838776 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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هاين بن بخيت بن �سعيد الربعمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هاين املتحدة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

للتجارة  املتحدة  هاين  �سركة  بت�سفـية  يقــوم  اأنـه  الربعمي  �سعيد  بن  بخيت  بن  هاين  يعلن 
 ،١07٤986 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�سجلـــة  ت�سامنية،   - واملقاولت 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 هاتف رقم: 99090074

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإ�سماعيل بن عبداللطيف بن اإ�سماعيل الكمايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قرطا�ص �سحار التجارية �ص.م.م

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة قرطا�س  اإ�سماعيل بن عبداللطيف بن اإ�سماعيل الكمايل  يعلن 
 ،١378٤١6 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�سجلـــة  �س.م.م،  التجارية  �سحار 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

 هاتف رقم: 96594444
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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�سليمان بن عبود بن النوه املهري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة روية �سامل للتجارة )�سركة منطقة حرة( �ص.م.م

للتجارة  �سامل  روية  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  املهري  النوه  بن  عبود  بن  �سليمان  يعلن 
)�سركة منطقة حرة( �س.م.م، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١39١903، 
فـي  ال�سركـــــــة  املوؤرخ ٢0٢٢/١/١٢م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�سركاء  وفقا لتفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب: 2961 ر.ب: 211

 هاتف رقم: 99843466 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

نائف بن علي بن �سامل ال�سنفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة نائف بن علي �سامل ال�سنفري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

�سامل  علي  بن  نائف  �سركة  بت�سفـية  يقــوم  اأنـه  ال�سنفري  �سامل  بن  علي  بن  نائف  يعلن 
ال�سنفري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 
الغـيــــر، وعلـــى  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  ١095083،  وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
 هاتف رقم: 96422221 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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وهاب بن مراد بن عي�سى البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزمن اللوج�ستية �ص.م.م

اللوج�ستية  الزمن  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  البلو�سي  عي�سى  بن  مراد  بن  وهاب  يعلن 
�س.م.م، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١995٤6، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢0٢١/7/٢8م،  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:
املنومة - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ص.ب: 3281 ر.ب: 112
 هاتف رقم: 94354545 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

را�سد بن جمعة بن را�سد امل�سرفـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مر�سى بحرية م�سرية للتجارة �ص.�ص.و

يعلن را�سد بن جمعة بن را�سد امل�سرفـي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة مر�سى بحرية م�سرية 
وللم�سفي   ،١3٤5578 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلة  �س.�س.و،  للتجارة 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـــده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة الربميي

 هاتف رقم: 95118722 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اأحمد بن حممد بن عبداللـه القم�سوعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهرة الرنج�ص الربي �ص.م.م
اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة زهرة الرنج�س  اأحمد بن حممد بن عبداللـه القم�سوعي  يعلن 
لتفاق  وفقا   ،١١98030 بالرقم  الـتجـاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  الربي 
ال�سركاء املوؤرخ ٢0٢١/١٢/8م،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�ص - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ص.ب: 1436 ر.ب: 121
 هاتف رقم: 99416644 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

مو�سى بن باقر بن ح�سني املو�سوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأفاق املنى املتحدة �ص.م.م
املتحدة  املنى  اأفاق  �سركــة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  املو�سوي  ح�سني  بن  باقر  بن  مو�سى  يعلن 
�س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقم ١٢79930، 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�سقط

�ص.ب: 477 ر.ب: 116
 هاتف رقم: 99612232 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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مكتب الكون - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القوا�سم املتحدة العاملية �ص.م.م

املتحدة  القوا�سم  �سركــة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه   - قانونيون  - حما�سبون  الكون  مكتب  يعلن 
لتفاق  وفقا   ،١3١5509 بالرقم  الـتجـاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  العاملية 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفـــي  ٢0٢٢/١/9م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
اخلو�ص ال�ساد�سة - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ص.ب: 1124 ر.ب: 121
 هاتف رقم: 99228511 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

علي بن عبداللـه بن مبارك الفالحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار االإبداع احلديثة �ص.م.م

يعلن علي بن عبداللـه بن مبارك الفالحي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركــة دار الإبداع احلديثة 
�س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقم ١١١93٤0، 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:
�ص.ب: 189 ر.ب: 320

 هاتف رقم: 95655366 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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م�سلم بن اأحمد بن اجهام الكثريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعتمدة لالأعمال املتحدة �ص.م.م
لالأعمال  املعتمدة  �سركـة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  الكثريي  اجهام  بن  اأحمد  بن  م�سلم  يعلن 
لتفاق  وفقا   ،١337٤97 بالرقم  الـتجـاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  املتحدة 
ال�سركاء املوؤرخ ٢0٢٢/١/١٤م، 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:
 حمافظة م�سقط

�ص.ب: 1296 ر.ب: 133
 هاتف رقم: 94866665 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة م�ساريع خليج اجلنوب للحفريات والنقل �ص.م.م
يعلن م�سلم بن اأحمد بن اجهام الكثريي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـة م�ساريع خليج اجلنوب 
 ،١٢59538 بالرقم  الـتجـاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  والنقل  للحفريات 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  ٢0٢٢/١/١٤م،وللم�سفي  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 حمافظة م�سقط

�ص.ب: 1296 ر.ب: 133
 هاتف رقم: 94866665 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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حممد بن �سلطان بن �سعيد احلب�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيد اأحمد ها�سمي و�سريكه �ص.م.م
يعلن حممد بن �سلطان بن �سعيد احلب�سي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركــة �سيد اأحمد ها�سمي 
لتفاق  وفقا   ،١353٢67 بالرقم  الـتجـاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  و�سريكه 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢0٢١/١٢/١٤م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
املعبيلة اجلنوبية - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ص.ب: 4312 ر.ب: 111
 هاتف رقم: 98939848 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

ماهر بن اأحمد بن حممد الطيطي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رواد العرب لالإن�ساءات �ص.م.م
يعلن ماهر بن اأحمد بن حممد الطيطي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركــة رواد العرب لالإن�ساءات 
ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١١0٤٤٤0 بالرقم  الـتجـاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م، 
املوؤرخ ٢0٢١/7/١١م، 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:
حمافظة م�سقط

�ص.ب: 86 ر.ب: 515
 هاتف رقم: 95095026 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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حفيظ بن �سامل بن اأحمد اآل اإبراهيم
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزمردة الدولية �ش.م.م

يعلـن حفيظ بن �سامل بن اأحمد اآل اإبراهيم ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة الزمردة الدولية 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١0٢83٤9 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

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

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سن رايز �ش.م.م

يعلـن حفيظ بن �سامل بن اأحمد اآل اإبراهيم ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة �سن رايز �ش.م.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٢99073،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

مكتب البخيت لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جلا�سليون الع�سرية - ت�سامنية
يعلـن مكتب البخيت لتدقيق احل�سابات ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة جلا�سليون الع�سرية - 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٤8١3٢، عـــن انتهاء اأعــمال 

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

حممد بن كرم بن نور حممد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة حممد بن كرم البلو�سي و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

البلو�سي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة حممد بن كرم  يعلـن حممد بن كرم بن نور حممد 
البلو�سي و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري 

بالرقـــم ١0636١٤، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ع�ش االأحالم للمقاوالت �ش.م.م

امل�سفـــــي  ب�سفـتـــــه  واال�ست�ســـارات  احل�سابــات  لتدقيــق  الذهبيـــة  احلمدانــــي  مكتــب  يعلـن 
ل�سركــــة ع�ش االأحالم للمقاوالت �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 

١086689، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأك�سيونا اأجوا و�سوجك�ش �ش.م.م

امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  واال�ست�ســــارات  لتدقيـــق احل�سابــــات  الذهبيـــة  يعلـن مكتـــب احلمدانــــي 
ل�سركــــة اأك�سيونا اأجوا و�سوجك�ش �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 

١٢١397٢، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

علي بن �سامل بن �سعيد الكثريي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة اأتني ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية

يعلـن علي بن �سامل بن �سعيد الكثريي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركـة جوهـــرة اأتني ال�ساملـــة 
عـــن   ،١٢066١0 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

مكتب االإتقان لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمان خلدمات املباين �ش.م.م

يعلـن مكتب االإتقان لتدقيق احل�سابات ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة جمان خلدمات املباين 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢90569 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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خالد بن جمعة بن �سامل املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفتحي واملعمري للتجارة - ت�سامنية

واملعمري  الفتحي  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  املعمري  �سامل  بن  جمعة  بن  خالد  يعلـن 
عـــن   ،١0٤٢٢59 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

حممد بن �سالح بن عبداللـه البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة �ساحل اجلزيرة املميزة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

امل�سفــــي ل�سركــــة �ساحل اجلزيرة  البلو�سي ب�سفـتـــــه  يعلـن حممد بن �سالح بن عبداللـه 
الـتجــاري بالرقـــم  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  املميزة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلـة 

١١7736٢، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

ماجد بن �سرحان بن علي اخلاطري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ستقبل احل�سارة للخدمات الفنية �ش.م.م

يعلـن ماجد بن �سرحان بن علي اخلاطري ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة م�ستقبل احل�سارة 
للخدمات الفنية �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٤899٤، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

خالد بن حمود بن اأحمد الدرمكي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دالئل الباطنة للتجارة - ت�سامنية

يعلـن خالد بن حمود بن اأحمد الدرمكي ب�سفـته امل�سفــــي ل�سركــــة دالئل الباطنة للتجارة - 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١7853٢0، عـن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
لل�سركة الدولية لل�سناعات واخلدمات الهند�سية �ش.م.م

يعلـن مكتب اأ�صواء الباطنة لتدقيق احل�صابات ب�صفـتـــه امل�صفي لل�صركة الدولية لل�صناعات 

واخلدمات الهند�صية �ش.م.م، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٤٩٥٤٨، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�سفــي

مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�سارات املالية وتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهر الإبداع �ش.م.م
امل�صفــــي  ب�صفـتـــــه  احل�صابات  وتدقيق  املالية  لال�صت�صارات  العاملية  اجلدوى  مكتب  يعلـن 

ل�صركــــة جوهر الإبداع �ش.م.م، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٣٠6٢٨، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�سفــي

مكتب �ساه للتدقيق - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهد م�سقط العاملية �ش.م.م
يعلـن مكتب �صاه للتدقيق - حما�صبون قانونيون - ب�صفـتـــــه امل�صفــــي ل�صركــــة �صهد م�صقط 

انتهاء  عـــن   ،١٠٩٧٤٢٢ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م،  العاملية 

اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�سفــي
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مكتب احل�سافة لتدقيق ومراجعة احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت الأماين لال�ستثمار �ش.م.م
يعلـن مكتب احل�صافة لتدقيق ومراجعة احل�صابات ب�صفـتـــــه امل�صفــــي ل�صركــــة بيت الأماين 

لال�صتثمار �ش.م.م، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٤١٨٧٥، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�سفــي

عا�سم بن �سامل بن عبدالعزيز العليان
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العليان وال�سنفري للتجارة - ت�سامنية

يعلـن عا�صم بن �صامل بن عبدالعزيز العليان ب�صفـتـــــه امل�صفــــي ل�صركــــة العليان وال�صنفري 

عـــن   ،٢١٠٩٠٩٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  ت�صامنية،   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�سفــي
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