
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )1427(                                                                            ال�سنة احلاديـة واخلم�سون 

املحتـــــــــويــات

اأوامــر �سـاميــة مبنــح اأو�سمــة

              ديوان البالط ال�سلطاين

              املرا�ســــــــم ال�سلطانيــــــة

اأمــــــر مبنــــــح و�ســــــــام.

قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة      

 وزارة العمـــل

قـــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــم 2022/10    �صـــادر فــــي 2022/1/27 بتعديــــل بعــــ�ض اأحكــــام 

2011/8 بتحديــــد الوظـــائف ذات  القــــرار رقــــم 

الطبيــعة اخلا�ســة امل�ستثناة من �سرط الإعالن 

عند التعيني.

 هيئــة تنظيــم االت�ســاالت

قـــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــــــــم 2022/33   �صـــادر فــي 2022/1/17 بتعديــــــل بعــــــ�ض اأحــــكام 

القـــرار رقـــم 2012/116 باإعــفاء بعــ�ض خدمــات 

الت�ســالت مـــن اأحكـــام الرتاخيـــ�ض املن�ســو�ض 

عليهــا فـــي قانـــون تنظيـــم الت�ســالت.
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 جمل�س ال�سوؤون االإدارية للق�ساء

قـــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــــــم 2022/20   �صـادر فــي 2022/1/24 بتحديد الأعمال القانونية 

النظرية للعمل الق�سائي.

اإعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميـــــــــــة 

         وزارة العمـــــــل

اإعــالن ب�ســاأن طلــب ت�سجيــل نقـابــة عماليــة.

                                                             وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

اإعالن ب�ســـاأن ت�سجيــــــل منوذج �سناعــي.

اإعالن ب�ساأن طلبات براءات الخرتاع املقبولـــة. 

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

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

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

ا�ستـــدراك.

اإعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن م�سلم بن ن�سيب املع�سني و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع جيالن الرائدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلطوط احلرة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفواكه الطازجة املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأف�سل للمكافحة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيف الذهبي احلديث �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبل الربميي لال�ستثمار �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال حيفظ للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتحدة للتجارة وال�ستثمار �ض.م.م.

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



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ك�سارات متان �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بني �سيبان للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف بن عبيد بن حممد الكعبي و�سريكه - ت�سامنية.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دائرة ال�سوء املتطورة �ض.م.م.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأرباع الثالثة للمقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العربية الإلكرتوميكانيكية - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تنمية الطاقة الوطنية �ض.م.م. 

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق الق�سف للتجارة - ت�سامنية.

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

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

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الر�سوخ ال�ساملة للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هبي�ض للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�سور الدوحة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جود دائم للتجارة احلديثة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابن ال�سبلي للتجارة العامة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد ويو�سف اأبناء حممد بن كلفوت للتجارة 

واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سحن الفائق �ض.م.م.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الألوان املبدعة للهدايا �ض.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدرهم للتقنية - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدرهم املتحدة - تو�سية.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرموز الوطنية خلدمات الأمن وال�سالمة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيدلية وعيادة امل�سهور �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سهور للبناء واملقاولت �ض.م.م.

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

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرحبي لل�سيارات الوطنية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأيادي الف�سية املتميزة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأطياف لالأعمال �ض.�ض.و.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفاف �ساحك للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سارف �ساحك للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة برزمان للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار اجلزيرة العربية للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة باب الرتاج للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برج امل�ساهري للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرق الأو�سط للتجهيزات والتموين �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ستل وادي جا�سم �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواطئ ال�سيب املتميزة �ض.م.م.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ا�سراقة احلكمة للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتميزة خلدمات النفط �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأف�سل للم�ساريع ال�سحية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سقط الوطنية لالإن�ساءات احلديثة �ض.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�ساريع الأوىل التجارية - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة توافق املتحدة العاملية - تو�سية.

اإعالن عن بــدء اأعمال الت�سفـيــة ل�سركــــة مهند الوهيبي للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعايل للمنتجات الأ�سمنتية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جممع العامري الطبي �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرا�سي ما وراء البحار �ض.م.م.

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

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتحدة لالإن�ساءات واخلدمات اللوج�ستية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سليل املجد املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احتاد املقاولني املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عابر ال�سحراء للم�ساريع املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمالت اأبو عي�سى للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكرة الأر�سية للخدمات الهند�سية - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ينابيع مزون للتجارة - ت�سامنية.

و�سريكه  امل�سيخي  �سعيد بن عمر  بن  ل�سركة علي  الت�سفـية  اأعمال  بدء  اإعــالن عن 

للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سفر بن طالب بن حممد الري�سي و�سريكه 

للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأفق املتميز للحديد واخلردة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البلبل البالتيني للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سائر ال�سلطنة الذهبية للتجارة واملقاولت - 

ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ورود الطيب املتحدة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حيتان ال�سمال للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روعة العامرات العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأثري العامرات لالأعمال ال�ساملة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأطل�ض لالأعمال املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإتفاق لالأعمال الرائدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رونق الزعفران للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريــع رونــق امل�ســرات احلديثــة للتجــارة 

واملقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الزهراء احلديثة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرمز املتكاملة للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة احلديثة للخياطة والأزياء - ت�سامنية.

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

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

اإعالن عن بـــدء اأعمـــال الت�سفـيــــة ل�سركـــــة ماك�سويل لالأحجار �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه بن حميد بن �سامل اخلرو�سي واأولده 

للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كوكب عطارد للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التميمي و�سريكه �ض.م.م.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل احلامية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلمرة خلدمات الت�سالت والتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالئع اخلري املتميزة للتجارة واملقاولت - تو�سية.

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

�إعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأم �سمرية و�سريكتها للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الربعمي املتحدة للتجارة والت�سويق �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العنان املتحدة للتجارة - تو�سية.

رقم 

ال�سفحة

143

143

144

144

145

145

146

146

147

147

148

148

149

149

150

150

151

151

152

152

153

153

154

154



اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتقدم للم�ساريع الهند�سية والتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريدان للتنمية واخلدمات �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الثمر امل�ستطاب - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سهول �سيدة للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد البادي و�سريكة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجماد احلمي�سيني للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مثلث �سمائل املا�سي - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطيف للخدمات الكهربائية وامليكانيكية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البناء احلديثة للتجارة واملقاولت - تو�سية.

الناعبي و�سريكه  �سنون بن �سيف  الت�سفـية ل�سركة طالل بن  اأعمال  انتهاء  اإعــالن عن 

للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة الأمريكية للتجارة العاملية �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الظويهر الذهبية للتجارة واملقاولت �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور احلياة العاملية �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سخور دربات الربونزية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فن الطباعة �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البناء املمتاز للمقاولت �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املمتازة لل�سيانة الهند�سية والتجارة �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عني ورد للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تيجان العاملية للتجارة واخلدمات �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تيجان للطاقة واخلدمات النفطية �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تيجان للتموين )�سركة منطقة حرة( �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القوة الفولذية )املنطقة احلرة( �ض.م.م. 

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

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرئي�سي الوطنية - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جموهرات القنوع - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفي�سل لالأعمال املمتازة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزن للتطوير العقاري �ض.م.م.

رقم 

ال�سفحة

رقم 

ال�سفحة

154

154
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اأوامـــــــــــــــر �ساميــــــــــــة

مبنــــــــــــح اأو�سمـــــــــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1427(

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 عمان الع�سكري من الدرجة الثالثة للعميد ركن / �سعيد بن عبداللـه بن حميد 

احلامتي، تقديـرا مـن لـدن جاللتـه - اأعـــزه اللـه - جلهوده التي بذلها طيلة فرتة عمله 

باحلر�س ال�سلطاين العماين.

وقــــد �ســـدر اأمــر املنــح بتاريــخ 22 مــن جمادى الآخـــرة 1443هـ، املوافــــق 25 مــن ينايــــر 2022م.
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1427(

وزارة العمــل
قــرار وزاري

رقــم 2022/10
بتعديــل بعــ�ض اأحكــام القــرار رقــم 2011/8 

بتحديد الوظائف ذات الطبيعة اخلا�شة امل�شتثناة من �شرط الإعالن عند التعيني 

ا�ستنادا اإىل قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120، 

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/89 باإن�ساء وزارة العمل وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد 

هيكلها التنظيمي، 

واإىل القرار رقم 2011/8 بتحديد الوظائف ذات الطبيعة اخلا�سة امل�ستثناة من �سرط الإعالن 

عند التعيني،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامـة.

تـــقـــرر
املــادة الأولــــى

ت�ساف الوظائف الآتية اإىل املادة الأوىل من القرار  رقم 2011/8 امل�سار اإليه، ويكون ترتيبها 

تاليا لوظيفة ملحق �سحي، وذلك على النحو الآتي:

- مدير مكتب �سلطنة عمان لدى منظمة التجارة العاملية.

- رئي�س مكتب �سلطنة عمان التجاري فـي دولة قطر.

- مدير دائرة تنمية ال�سادرات فـي مكتب �سلطنة عمان التجاري فـي دبي.

- مدير دائرة ترويج ال�ستثمار فـي مكتب �سلطنة عمان التجاري فـي دبي.

املــادة الثانيــــة

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

�شـدر فـي: 24 من جمادى الآخرة 1443هـ

املوافـــــق: 27 من ينايـــــــــــــــــــــــر 2022م
د. حماد بن �شعيد بن علي باعوين

                                                                                  وزيـــــــــر العمــــــــل
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اجلريدة الر�سمية العدد )1427(

هيئــة تنظيــم االت�صــاالت
قـــرار

 رقــم 2022/33
بتعديل بع�ض اأحكام القرار رقم 2012/116 باإعفاء بع�ض خدمات االت�صاالت 

مـــن اأحكـــام الرتاخيــ�ض املن�صــو�ض عليهــا فـــي قانـــون تنظيـــم االت�صــاالت

ا�ستنادا اإىل قانون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/30،

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيم االت�ساالت ال�سادرة بالقرار رقم 2008/144،

واإىل القرار رقم 2012/116 باإعفاء بع�ص خدمات االت�ساالت من اأحكام الرتاخي�ص املن�سو�ص 

عليها فـي قانون تنظيم االت�ساالت،

واإىل موافقـة جمل�ص اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامـة.

تـــقـــرر
املــادة االأولــــى

ي�ستبدل بن�ص البند )6( من املادة االأوىل من القرار رقم 2012/116 باإعفاء بع�ص خدمات 

االت�ساالت من اأحكام الرتاخي�ص املن�سو�ص عليها فـي قانون تنظيم االت�ساالت امل�سار اإليه، 

الن�ص االآتي:

"6 - خدمة اأنظمة التتبع وحتديد املوقع اجلغرافـي".

املــادة الثانيــــة
ي�ســاف اإلــى املادة االأولــى مــن القــرار رقـــم 2012/116 باإعفــاء بعــ�ص خدمـــات االتــ�ساالت 

من اأحكام الرتاخي�ص املن�سو�ص عليها فـي قانون تنظيم االت�ساالت امل�سار اإليه، البند االآتي: 

"8 - خدمة اإنرتنت االأ�سياء".

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

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

�صـدر فـي: 14 من جمادى االآخرة 1443هـ
املوافـــــق: 17 من ينايـــــــــــــــــــــــر 2022م

نا�صــــــر بـن خميـــــــ�ض اجل�صمــــــي
رئي�ص جمـل�ص اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت
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اجلريدة الر�سمية العدد )1427(

جمل�س ال�ض�ؤون الإدارية للق�ضاء

قـــرار

 رقــم 2022/20

بتحديد الأعمال القان�نية النظرية للعمل الق�ضائي

ا�ستنادا اإىل قانون ال�سلطة الق�سائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/90،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/10 ب�ساأن تنظيم اإدارة �سوؤون الق�ساء،

واإىل القرار الوزاري رقم 2001/128 بتحديد الأعمال القانونية النظرية للعمل الق�سائي،

واإىل موافقة جمل�س ال�سوؤون الإدارية للق�ساء، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامـة.

تـــقـــرر
املــادة الأولــــى

تعترب نظرية للعمل الق�سائي الأعمال القانونية الآتية:

1 - اأعمال التحقيق والإفتاء واإبداء الراأي فـي امل�سائل القانونية.

2 - اإعداد العقود ومراجعتها.

3 - اإعداد البحوث القانونية.

4 - اإعداد ومراجعة م�سروعات القوانني واللوائح والقرارات ذات الطابع التنظيمي.

5 - اأعمال التوثيق لدى الكاتب بالعدل.

6 - اأعمال اأمناء ال�سر فـي املحاكم، والدعاء العام.

7 - اأعمال حم�سري التنفـيذ، واأعمال الرتكات فـي املحاكم.

8 - اأعمـــال مديــري اأمانــات �سر املحاكم وروؤ�ساء اأق�سام �سوؤون اجلل�سات الذين عملوا 

فـي وظيفة "اأمني �سر" اأو "حم�سر تنفـيذ".

9 - اأعمال اللجان ذات الخت�سا�س الق�سائي.

10 - اأعمال التحكيم فـي املواد املدنية والتجارية.

11 - اأعمال جمع ال�ستدللت والتحقيقات التي يقوم بها �سباط ال�سرطة.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1427(

املــادة الثانيــــة

يجــــب اأن يكون ال�ستغال بالأعمال املن�سو�س عليها فـي املادة الأوىل من هذا القرار ب�سفة 

القانون  اأو  ال�سريعــــــــة الإ�سالمية  م�ستمرة واأ�سلية، وذلك بعد احل�سول على �سهادة فـي 

من اإحدى اجلامعات اأو الكليات اأو املعاهد العليا املعرتف بها.

املــادة الثالثــــة

يلغى القرار الوزاري رقم 2001/128 امل�سار اإليه.

املــادة الرابعـــة

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

�ضـدر فـي: 21 من جمادى الآخرة 1443هـ

امل�افـــــق: 24 من ينايـــــــــــــــــــــــر 2022م

                                           خليفـة بن �ضعيـد بن خليفة الب��ضعيدي

                                                                       رئيــــ�س املحكمــــــة العليـــــــا

                                                 نائــــــــب رئيــــــــ�س املجلـــــــ�س الأعلــــــى للق�ســـــــــــاء

                                           رئيــــ�س جملـــ�س ال�ســـــوؤون الإدارية للق�ســـــــــــاء
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1427(

وزارة العمــــل

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

تعلن وزارة العمـــل ا�ستنـــادا اإلـى القرار الوزاري رقم 2018/500 ب�سـاأن نظام ت�سكيل وت�سجيل 

وعمل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتــاد العام لعمــال �سلطنة عمان اأن عـــمال 

�سركة )القرمــز للخدمــات البرتوليــة( تقدمـــوا اإىل املديريـــة العامـــة للرعايـــة العماليــة 

هـذا  على  االعتـرا�ض  فـــي  احلـق  مت�ســرر  ولكــل  عماليـة،  نقابــة  ت�سجيـل  بطلـب  بالــوزارة 

الطلـب، على اأن يكــون اعرتا�سـه م�سببـا واأن يتقـدم به اإىل جلنة بحـث االعرتا�ســـات امل�سكلــــة 

بالـــوزارة لهـــذا الغـــر�ض، وذلك خـــالل ثالثيـن يومـا من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
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(22)2019/12/29 :Ëó≤àdG ïjQÉJ
(11)á∏é°ùŸG IOÉ¡°ûdG ºbQ
(15)π«é°ùàdG ïjQÉJ
(45)

ƒfQÉcƒd ∞«æ°üJLoc Cl.:23-01( 51)

(71)
1ÊÉHÉj - »cÉ°SÉe ƒfÉcÉJ

2
3

(72)

1ÊÉHÉj - »cÉ°SÉe ƒfÉcÉJ

2
3
4

(73)1
2

(74)
1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG

2
3

(30)

á«≤Ñ°SC’G äÉfÉ«H

2019-016584  :ájƒdhC’G ºbQ

24/7/2019 :ájƒdhC’G ïjQÉJ

(12)         Ö∏£dG »`a êPÉªædG OóY (28)                                           FAUCET :»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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اجلريدة الر�سمية العدد )1427(

�إعــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات الرباءات املقبولة، وعلى كل ذي م�صلحة احلق فـي 

االعرتا�ض اأمام الدائرة خالل )120( يوما من تاريخ الن�صر وذلك طبقا للمادة )9 - 5 - ج(

وفقا الأحكام قانون حقوق امللكية ال�صناعية ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/67 واملادة )31( 

من الئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/105.

رمـوز �لبيانـات �لببليوجر�فـية

�لرمـــــز�لبيان �لببليوجر�فـي

21رقم الطلب

22تاريخ تقدمي الطلب

31 رقم االأ�صبقية

32تاريخ االأ�صبقية

33بلد االأ�صبقية

54ت�صمية االخرتاع

57الو�صف املخت�صر

71ا�سم طالب الرباءة

72ا�سم املخرتع

73ا�سم املمنوح له احلق فـي امللكية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1427(

 - 1

)21(OM/P/2015/00078

)22(26/3/2015

)31(  1217229.2

)32(26/9/2012

)33(GB

نظام لعزل بئر.)54(

يتعلق هذا االخرتاع بنظام )10 100( لعزل حفرة بئر )12 112( ي�صتمل على ممر )57(

لتدفق املائع )18 118( ميتد من ال�صطح اإىل موقع حتت اأر�صي وي�صتمل النظام 

اأي�صا على �صمام اأول اأ�صفل حفرة البئر )20 120( و�صمام ثان اأعلى حفرة البئر 

عند   )112  12( البئر  فـي حفرة   )120  20( ال�صفلي  ال�صمام  يقع  122(حيث   22(

موقع اأول حتت اأر�صي ويقع ال�صمام العلوي )22 122( فـي حفرة البئر )12 112( 

عند موقع ثان حتت اأر�صي مف�صول مب�صافة عن ال�صمام االأول )20 120(، ويكون 

النفاذ خالل  ت�صمح  اأوىل  و�صعية  للت�صغيل بني  قابال   )120 ال�صفلي )2  ال�صمام 

 )118  18( التدفق  ممر  تعزل  ثانية  بئر  عزل  وو�صعية   )118  18( التدفق  ممر 

و�صعية  بني  �صغاال   )122  22( العلوي  ال�صمام  ويكون   ،)120  20( ال�صمام  اأ�صفل 

اأو حيزا قابال  اأوىل ت�صمح النفاذ خالله وو�صعية عزل ثانية تزود حيزا معزوال 

للعزل )24 124( بني ال�صمامني االأول والثاين )20 22 120 122(، ويتم ترتيب 

جمــ�ض �صغــط )26 126( فـــي احليـــز املعـــــزول )24 124( بيــــن ال�صمـــام ال�صفلــي 

ال�صغط  ي�صمح جم�ض  اال�صتخدام  العلوي )22 122( وعند  وال�صمـــام   )120 20(

)26 126( بقيا�ض ال�صغط P1 فـي احليز املعزول )24 124( و/اأو تو�صيل ال�صغط 

اإىل موقع بعيد )30(.

)71(WEATHERFORD TECHNOLOGY HOLDINGS, LLC

)72(PURKIS Daniel George
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اجلريدة الر�سمية العدد )1427(

 - 2

)21(OM/P/2017/000164

)22(7/6/2017

)31(  565913/14

)32(        10/12/2014

)33(US

)54( nC4 اأولفني، مركبات iC4 اأولفني، مركبات C3 عملية لالإنتاج امل�صرتك ملركبات

اأولفني ومركبات داي اأولفني، و/اأو مركبات C5 اأولفني ومركبات داي اأولفني.

نزع )57( تت�صمن:  اأولفني،  الإنتاج مركبات  واأنظمة  بعمليات  احلايل  االخرتاع  يتعلق 

من  الهيدروجني  ونزع  اأول،  تدفق  ناجت  الإنتاج  اأول  األكان   -n من  الهيدروجني 

ثان،  تدفق  ناجت  الإنتاج  ثاين  األكان   -n اأو  اأول  األكان  اأيزو  من  االأقل  على  واحد 

ميكن �صغط وتغذية ناجت التدفق االأول والثاين اإىل بطانة ف�صل م�صرتكة لف�صل 

نواجت التدفق فـي اثنني اأو اأكرث من االأجزاء، فـي بع�ض النماذج، ميكن اأن تت�صمن 

كل من مناطق تفاعل نزع الهيدروجني االأوىل والثانية مفاعلني، اأحد املفاعالت 

فـي كل من مناطق التفاعل التي تعمل فـي دورة نزع الهيدروجني، واحد يعمل فـي 

ت�صغيل  اأو تفريغ/اختزال، يتم تدريج  دورة جتديد، وواحد يعمل فـي دورة ك�صح 

املفاعالت فـي دورة نزع الهيدروجني، بحيث ميكن اأال تتداخل دورة الك�صح، دورة 

التجديد، اأو دورة التفريغ/االختزال للمفاعالت.

)71(Lummus Technology Inc

)72(Kevin John SCHWINT

Robert John BRUMMER
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 - 3

)21(OM/P/2018/00018 

)22(24/1/2018

)31(1557225

)32( 28/7/2015

)33(FR

من�صاأة ديناميكية الإنتاج املوج ال�صناعي ملمار�صة ركوب االأمواج.)54(

)57( )11( وهيكل   ،)12( اأمواج  مولد  على  ت�صتمل  مبن�صاأة  احلايل  االخرتاع  يتعلق 

تعاظم  ومنطقة   ،)17( ارتفاع  ذروة  ومنطقة   ،)15( حافة  منطقة  على  ي�صتمل 

منطقة  بني   )30( وقمة  والذروة،  احلافة  منطقتي  بني  ما  الأعلى  متيل   )16(

الذروة ومنطقة منخف�صة )31( تكون منخف�صة بالن�صبة اإىل القمة، واملاء الواقع 

فوق منطقتي احلافة والتعاظم، ت�صكل جزءا من بيئة مائية )23( ت�صتمل على 

التوايل  ويكونان على  علويــة )25( وعميقـــة )26(  اأفقيا،  منطقتني متجاورتني 

داخليــة )24( على منطقة احلافة  مــن منطقــة احلافــة، ومنطقــة  واأدنــى  اأعلــى 

ومنطقة التعاظم واللتني تكونان متجاورتني راأ�صيا مع املنطقة العلوية، وتكون 

املن�صاأة مهياأة بحيث يعرب املاء عند طرف حركة االأمواج للقمة ثم ي�صقط فـي حجم 

ا�صتقبال يتم حتجيمه باملنطقة املنخف�صة حني يكون املولد فـي حالة اال�صتخدام، 

املذكورة  العميقة  املنطقة  الذي يربط  الهيكل  اأ�صفل  ات�صال مبائع )27(  ونطاق 

بالفتحة )33، 39( التي تكون مفتوحة على حجم اال�صتقبال املذكور.

)71(
                                                                                                                                                        HEQUILY, Laurent

)72(
                                                                                                                                                        HEQUILY, Laurent
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 - 4

)21(OM/P/2018/000064

)22(13/3/2018

)31(2015434

)32(   14/9/2015

)33(
 NL

اأنبوب �صغط عايل وطريقة الإنتاجه.)54(

وطبقــة )57(  )1( داخليـــة  بطانة  ي�صمل  عال  �صغط  باأنبوب  احلايل  االخرتاع  يتعلق 

غـــالف خارجيـــة )6( وطبقة مدعمة ومقوية )2، 5( مو�صوعة فيما بني البطانة 

�صرائط  واملقوية  املدعمة  للطبقة  ويكون  اخلارجية،  التغليف  وطبقة  الداخلية 

ملتفة ب�صكل حلزوين )2، 5( ي�صمل كل منها م�صفوفة )4( واألياف )3( مطمورة 

�صعريية،  القوة  عالية  ال�صعريات  من  العديد  االألياف  وتت�صمن  امل�صفوفة،  فـي 

بغر�ض توفري مرونة ثني عالية ن�صبيا، تتم معاجلة ال�صعريات التي يتم احل�صول 

عليها غرويا باإخ�صاع ال�صعريات اإىل عملية معاجلة غروية.

)71(PIPELIFE NEDERLAND B.V

)72(DALMOLEN, Lambertus Gerrit Peter
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(1427) 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

150386 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

 IOÉ```°†ŸG á```«f’ó«°üdG äGô°†```ëà°ùŸG ,á```jó©ŸG ¢VGô``eC’G êÓ©d á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG

.ájó©ŸG ¢VGôeC’G øe ájÉbƒdGh êÓ©∏d äÉMÉ≤d ,äÉ°ShÒ`Ø∏d

∂fG QõjÉa :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 :Ü.Q  10017  :Ü.¢U  ∑Qƒjƒ«f  ,∑Qƒjƒ«f  ,âjÎ°S  42  â°ùjG  235  :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,10017

2021/11/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S :π``````````«cƒdG º`````````°SG

112 :Ü.Q 2027 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

   150387 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 π«¡°ùàd  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  äÉ«›ÈdGh  ôJƒ«ÑªµdG  Iõ¡LCG

 ôJƒ«ÑªµdG  Iõ¡LCG  ,™aódG  ábÉ£H  äÉeóNh  ,á«µæÑdG  äÓeÉ©àdGh  ,™aódG  äÓeÉ©e  IQGOEGh

 Iõ¡LCG  ,ÒJGƒØdG  ™aO  äÉfÉ«H  π≤fh  á«fhÎµdE’G  á÷É©ª∏d  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  äÉ«›ÈdGh

 ±Gô°üdG ä’BG äÉeóN ,…ó≤ædG ±ô°üdG äÉeóÿ πjõæà∏d á∏HÉ≤dG äÉ«›ÈdGh ôJƒ«ÑªµdG

 áÑbGôeh  ∞°ûc  ,ájƒ°ùàdGh  ¢†jƒØàdG  äÉeóN  ,¬«LƒàdG  ,äÉ≤Ø°üdG  øe  ≥≤ëàdG  ,‹B’G

 äGhOC’Gh Iõ¡LC’G ,õ«eÎdGh çQGƒµdG çhóM ó©H ´ÉLÎ°S’G äÉeóN ,∫É«àM’G äÉ«∏ªY

 ÉÃ äÉfÉ«ÑdG ï°ùfh ∫É°SQEG ,π«é°ùàdG Iõ¡LCG ,Gójó– ,ióŸG Ió«©H ä’É°üJÓd á«FÉHô¡µdG

alamat 37.indd   1 1/27/22   10:22 AM
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 á«dÉŸG äÉHÉ°ù◊G π«∏–h ™ÑàJh ,Ö≤©àdG Iõ¡LCG ,áÑ°SÉM ä’BG ,Qƒ°üdGh äGƒ°UC’G ∂dP »`a

 ,Gójó– ,πjõæà∏d á∏HÉ≤dG  äÉ«›ÈdGh ôJƒ«ÑªµdG  Iõ¡LCG  ,á«ŸÉ©dG  Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°T ÈY

 áª¶fC’G  ,¥É£ædG  á©°SGhh  á«∏ëŸG  Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°T  ΩGóîà°SGh  áfÉ«°U  ,ôjƒ£J  πLCG  øe

 äGQGódG äGôcGP ,Gójó– ,äGôcGòdG »`a äÉfÉ«ÑdG IAGô≤d áª¶fC’Gh IôcGòdG äÉbÉ£H IAGô≤d

 RÉ¡L  ,π«ªëà∏d  á∏HÉ≤dG  á«fhÎµdE’G  äGQƒ°ûæŸG  ,á«`aô°üŸG  äÉbÉ£ÑdG  äGôcGPh  á∏eÉµàŸG

 ,Ò`Ø°ûàdG ∂ah Ò`Ø°ûàdG Iõ¡LCG ,á«dÉŸG äÓeÉ©ŸG áª¶fCGh äÉfÉ«ÑdG á÷É©e áª¶fC’ áYÉÑW

 ™aódG  äÓeÉ©e  π«¡°ùàd  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  äÉ«›ÈdGh  ôJƒ«ÑªµdG  Iõ¡LCG  ,ΩOƒŸG  Iõ¡LCG

 Iõ¡LCG  hCG/h  á«ŸÉ©dG  Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°T  ,á«µ∏°SÓdG  äÉµÑ°ûdG  ÈY  á«fhÎµdE’G  πFÉ°SƒdÉH

 AÉ°ûfE’  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  äÉ«›ÈdGh  ôJƒ«ÑªµdG  Iõ¡LCG  ,ádÉ≤ædG  ióŸG  Ió«©H  ä’É°üJ’G

 πHÉb  ôJƒ«Ñªc  äÉ«›ôH  ,á«ªbôdG  äÉ©«bƒàdGh  ,á«ªbôdG  äGOÉ¡°ûdG  ,Ò`Ø°ûàdG  í«JÉØe

 É¡eóîà°ùj »àdG ájô°ùdG π«ª©dG äÉeƒ∏©e π≤fh É¡YÉLÎ°SGh äÉfÉ«ÑdG øjõîàd πjõæà∏d

 »àdG πjõæà∏d á∏HÉ≤dG äÉ«›ÈdGh ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG ,á«dÉŸGh á«`aô°üŸG äÉ°ù°SDƒŸG ,OGôaC’G

 ójó–  Iõ¡LCGh  (»°S  ±G  ¿G)  Öjô≤dG  ∫ÉéŸG  ä’É°üJG  Iõ¡LCG  ábOÉ°üeh  ójó–  π¡°ùJ

 á¶Øfi ≈∏Y πªà°ûJ πjõæà∏d á∏HÉb ôJƒ«Ñªc äÉ«›ôH ,(…O …BG ±G QBG) »µ∏°SÓdG OOÎdG

 áFõéàdG QÉŒ iód äÉeƒ°ù◊Gh ºFÉ°ù≤dG RƒeQ ,ºFÉ°ù≤dG ,äÉfƒHƒµdG ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d á«ªbQ

 ≈∏Y  πªà°ûJ  πjõæà∏d  á∏HÉb  ôJƒ«Ñªc  äÉ«›ôH  ,á«dÉe  äBÉaÉµe  hCG  A’h  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏dh

 äÉ©Lôe  ,QÉ©°SC’G  áfQÉ≤e  äÉeƒ∏©e  ¤EG  ∫ƒ°UƒdG  Úeóîà°ùª∏d  í«àJ  á«ªbQ  á¶Øfi

 äÉ«›ÈdG äÉ≤«Ñ£J ,º°üÿG äÉeƒ∏©eh ,øjôNBÓd áFõéàdÉH ™«ÑdG ™bGƒŸ §HGhôdG ,èàæŸG

 äÓeÉ©àdG  ∫ƒÑ≤H QÉéà∏d ìÉª°ùdG  πLCG  øe ¢ùª∏dG  ¿hóH ™aódG äÉ£fi  ™e ΩGóîà°SÓd

 ¿hóH OGOÎ°S’Gh ,A’ƒdG äGOÉ¡°ûd ¢ùª∏dG ¿hóH ¢Vô©dG ,¢ùª∏dG ¿hóH ádÉ≤ædG ájQÉéàdG

 ôJƒ«Ñªc äÉ«›ôH ,á°UÉÿG ¢Vhô©dGh ºFÉ°ù≤dG ,äÉeƒ°üÿG ,äÉeƒ°ù◊G ,ºFÉ°ù≤∏d ¢ùª∏dG

 π°SÓ°S  á«æ≤J  ΩGóîà°SÉH  É¡æe  ≥≤ëàdGh  IôØ°ûŸG  á∏ª©dG  äÓeÉ©e  IQGOE’  πjõæà∏d  á∏HÉb

 IôØ°ûŸG  äÓª©dG »≤∏àd Ò`Ø°ûJ í«JÉØe AÉ°ûfE’ πjõæà∏d á∏HÉb ôJƒ«Ñªc äÉ«›ôH ,πàµdG

 ,IôØ°ûŸG  äÓª©∏d  á¶Øëªc  ¬eGóîà°S’  πjõæà∏d  á∏HÉb  ôJƒ«Ñªc  äÉ«›ôH  ,É¡bÉØfEGh

 π°SÓ°S  ≈∏Y  áªFÉ≤dG  ójQƒàdG  á∏°ù∏°Sh  ¿hõîŸG  IQGOE’  πjõæà∏d  πHÉb  ôJƒ«Ñªc  äÉ«›ôH

 ∫É› »`a äÉeƒ∏©ŸG ™ÑàJh ,IAGôbh ,∫ƒ°Uƒ∏d π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG ôJƒ«ÑªµdG äÉ«›ôH ,πàµdG

 ∞JGƒ¡dG  »`a  ΩGóîà°SÓd  á∏eÉµàŸG  äGQGódG  äÉbÉbQ  ,πàµdG  á∏°ù∏°S  ≈∏Y  á«dÉŸG  äÓeÉ©ŸG

alamat 37.indd   2 1/27/22   10:22 AM
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 »àdG äÉbÉ£ÑdGh IõeôŸG á«°ù«WÉæ¨ŸG äÉbÉ£ÑdG ,…O …BG ±G QBGh »°S ±G ¿G Iõ¡LCGh ádÉ≤ædG

 äGP äÉbÉ£ÑdG ,IõeôŸG øeC’G äÉbÉ£H ,(á«cP äÉbÉ£H) á∏eÉµàe äGQGO äÉbÉbQ ≈∏Y …ƒà–

 ,¿ÉªàF’G äÉbÉ£Hh ,á«`aô°üŸG äÉbÉ£ÑdG ,øë°ûdG äÉbÉ£H ,(IõeôŸG) OÉ©HC’G á«KÓK Qƒ°üdG

 áª«≤dG  äÉbÉ£H  ,§«°ù≤àdG  äÉbÉ£H  ,äÉbÉbôdG  äÉbÉ£H  ,ÜÉ°ù◊G  ≈∏Y  AGô°ûdG  äÉbÉ£H

 ,á«`aô°üŸG  äÉbÉ£ÑdG  ,™aó∏d  äÉbÉ£H  ,á«fhÎµdE’G  äÉfÉ«ÑdG  äÓeÉM  äÉbÉ£H  ,áfõîŸG

 äGôcGP πª©à°ùJ »àdG á«µæÑdG äÉbÉ£ÑdGh É«°ù«WÉæ¨e IõeôŸG á«`aô°üŸG äÉbÉ£ÑdG ,Gójó–

 á```£æ¨ªŸG äÉ```bÉ£ÑdG äÉ```FQÉb ,™aódG äÉbÉ£H äGAQÉb ,á∏eÉµàe äGQGO äGôcGPh á«°ù«WÉæ¨e

 ,á«fhÎµdE’G Ò`Ø°ûàdG äGóMh ,äÉfÉ«Ñ∏d á∏eÉ◊G á«fhÎµdE’G äÉbÉ£ÑdG äÉFQÉb ,IôØ``°ûŸGh

 äÉYÉ£b ,á«dÉŸG äÉeóÿG »`a ΩGóîà°SÓd πjõæà∏d á∏HÉ≤dG äÉ«›ÈdGh ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG

 Úµªàd  áªª°üe  πjõæà∏d  á∏HÉb  ôJƒ«Ñªc  äÉ«›ôH  ,ióŸG  Ió«©H  ä’É°üJ’Gh  ±QÉ°üŸG

 Üƒ°SÉ◊G  ≥FÉbQ  ,IAGô≤dG  Iõ¡LCGh  á«`aô£dG  Iõ¡LC’G  ™e  πYÉØàdG  øe  á«còdG  äÉbÉ£ÑdG

 äÉ£fi ,ióŸG Ió«©H ä’É°üJ’G äGó©e ,iôNC’G ∫É°üJ’G Iõ¡LCGh ∞JGƒ¡dG »`a á›óŸG

 ójó– ,äÓeÉ©àdG øjõîJh ¢VôY ,∫É°SQE’ Üƒ°SÉ◊G  äÉ«›ôHh ™«ÑdG •É≤f äÓeÉ©e

 ä’É°üJ’Gh ±QÉ°üŸG äÉYÉ£b ,á«dÉŸG äÉeóÿG »`a É¡eGóîà°S’ á«dÉŸG äÉeƒ∏©ŸGh ájƒ¡dG

 ≥≤ëàdG  Iõ¡LCG  ,(ƒjOGôdG  äGOOôJ  äÉ«≤∏àe)  ƒjOGôdG  äGOOôJ  ∞jô©J  Iõ¡LCG  ,ióŸG  Ió«©H

 ,¿ÉªàF’G äÉbÉ£Hh ,á«`aô°üŸG äÉbÉ£ÑdG ,øë°ûdG äÉbÉ£H áë°U øe ≥≤ëà∏d á«fhÎµdE’G

 ™FÉ°†ÑdG  ™«ªL  äÉeõ∏à°ùeh  ™£b  ,ó≤ædG  ±ô°U  ä’BG  ,™aódG  äÉbÉ£Hh  º°üÿG  äÉbÉ£H

.√ÓYCG IQƒcòŸG

ó«JGQƒHQƒµfG ∫Éfƒ«°TÉfÎfG OQÉc Î°SÉe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,10577 :Ü.¢U ,2509-10577 ∑Qƒjƒ«f ,õ«°TôH ,âjÎ°S õ«°TÒH 2000 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,10577 :Ü.Q

2021/11/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S :π``````````«cƒdG º`````````°SG

112 :Ü.Q 2027 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 37.indd   3 1/27/22   10:22 AM
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150388 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 äÉjô–  äÉeóN  ,∫ÉªYC’G  øY  íFÉ°üædG  Ëó≤J  äÉeóN

 ≈∏Y  ™FÉ°†ÑdG  ¢VôY  ,ájQÉéàdG  äÉeƒ∏©ŸG  ä’Éch  ,∫ÉªYC’G

 ¢VQÉ©ŸG º«¶æJ äÉeóN ,QÉ©°SC’G áfQÉ≤e äÉeóN ,áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉjÉ¨d ∫É°üJ’G §FÉ°Sh

 ,™ÑàJh ,¥Gƒ°SC’G çÉëHCG äÉeóN ,≥jƒ°ùàdG äGQÉ°ûà°SG äÉeóN ,á«fÓYE’G hCG ájQÉéàdG äÉjÉ¨∏d

 ™∏°ùdG  ™«Ñd  èjhÎdG  ,äÉbÉ£ÑdG  »∏eÉ◊  »FGô°ûdG  ∑ƒ∏°ùdG  øY  ÆÓHE’Gh  DƒÑæàdG  ,π«∏–h

 ΩGóîà°SÉH π°üàj Éª«`a ÉgDhÉ°ûfEG ” »àdG õaGƒ◊Gh äBÉaÉµŸG ≥jôW øY øjôNBÓd äÉeóÿGh

 èeGÈd ∫ÉªYC’G ¿hDƒ°T Ò«°ùJ ,™aódG äÉbÉ£Hh πLB’G ™aódG äÉbÉ£Hh ,¿ÉªàF’G äÉbÉ£H

 º««≤J äÉeóN ,∫ÉªYC’G IQGOEG »`a IóYÉ°ùŸGh á«YÉæ°üdG ,…QÉéàdG ´É£≤dG ,äÉÄaÉµŸGh A’ƒdG

 ∂°ùe äÉeóN ,äÉHÉ°ù◊G ±ƒ°ûc OGóYEG ,∫ÉªYC’G IQGOE’ íFÉ°üædG Ëó≤J äÉeóN ,∫ÉªYC’G

 áeó≤ŸG  áFõéàdG  äÉeóN  ,áeÉ©dG  äÉbÓ©dG  äÉeóN  ,ájQÉéàdG  ∫ÉªYC’G  çƒëH  ,ôJÉaódG

 ,¿ÉªàF’G Ò`aƒàH ≥∏©àj Éª«`a ióŸG Ió«©H ä’É°üJ’G πFÉ°Sh ∫ÓN øe hCG âfÎfE’G ÈY

 ΩGóîà°SÉH äÉeƒ∏©ŸG ¢SQÉ¡a ™«ªŒ ,Üƒ°SÉ◊G äÉfÉ«H óYGƒb IQGOEG ,™aódG äÉbÉ£Hh ,øjóŸG

 äÉeóN ,øjôNBÓd á«`aÉ≤ãdG äÉ«dÉ©ØdGh á«≤«°SƒŸG äÓØë∏d èjhÎdG ,πàµdG á∏°ù∏°S á«æ≤J

 ,á«°VÉjôdG ÜÉ©dC’G ,äÉÑLƒdGh ájòZC’G ,AGƒjE’G äÉeóNh ,¥OÉæØdG ,ôØ°ùdG ,π≤æ∏d ¿ÓYE’G

 äÉeóÿGh  ™∏°ùdG  AGô°ûH  ≥∏©àj  Éª«`a  äÉeƒ∏©ŸG  Ò`aƒJ  ,¿óŸG  ⁄É©e  IQÉjRh  ¬«`aÎdG

 äÓé°ùdG  IQGOEG  äÉeóN  ,Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°T  øe  ÉgÒZh  âfÎfE’G  áµÑ°T  ÈY  É«fhÎµdEG

.É≤HÉ°S IQƒcòŸG äÉeóÿG ™«ªéH á≤∏©àŸG äGQÉ°ûà°S’Gh íFÉ°üædG äÉeóN ,äÉeƒ∏©ŸG ,á«dÉŸG

ó«JGQƒHQƒµfG ∫Éfƒ«°TÉfÎfG OQÉc Î°SÉe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,10577 :Ü.¢U ,2509-10577 ∑Qƒjƒ«f ,õ«°TôH ,âjÎ°S õ«°TÒH 2000 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,10577 :Ü.Q

2021/11/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S :π``````````«cƒdG º`````````°SG

112 :Ü.Q 2027 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 37.indd   4 1/24/22   12:05 PM
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150389 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

 äÉeƒ∏©ŸG  Ëó≤J  äÉeóN  ,á«dÉŸG  äGQÉ°ûà°S’G  Ëó≤J  äÉeóN

 äÉeóÿG  ,Gójó–  ,á«dÉŸG  äÉeóÿG  ,á«dÉŸG  ájÉYôdG  ,á«dÉŸG

 ,™aódG  äÉbÉ£H  äÉeóN  ,º°üÿG  äÉbÉ£H  äÉeóN  ,¿ÉªàF’G  äÉbÉ£H  äÉeóN  ,á«`aô°üŸG

 äÉbÉ£ÑdG ∫ÓN øe áeó≤ŸG É≤Ñ°ùe áYƒaóŸG äÉbÉ£ÑdG äÉeóN ,§«°ù≤àdG äÉbÉ£H äÉeóN

 ,ÒJGƒØdG Ëó≤Jh ™aO äÉeóN ,á«fhÎµdE’G øjóŸGh øFGódG äÓeÉ©J ,áfõîŸG áª«≤dG äGP

 ´GójE’G  øe  øµªàdG  äÉeóN  ,äÉµ«°ûdG  ±ô°U  ,äÉµ«°ûdG  øe  ≥≤ëàdG  ,…ó≤ædG  ±ô°üdG

 ,äÓeÉ©ŸG  ájƒ°ùJ  ,ájƒ°ùàdGh  äÓeÉ©àdÉH  ìÉª°ùdG  äÉeóN ,‹B’G  ±Gô°üdG  ä’BG  äÉeóNh

 äÉeóN ,IóMƒŸG äÉYGõædG á÷É©e äÉeóN ,IóMƒŸG á«dÉŸG ≥jOÉæ°üdG ájƒ°ùJ ,ó≤ædG IQGOEG

 ócCÉàdG äÉeóN ,É«fhÎµdEG ™aódG á÷É©e äÉeóN ,™aódG äÉbÉ£H ∫É› »`a ∫GƒeC’G π≤f

 ,äÓª©dG ±ô°Uh ∫GƒeCÓd ÊhÎµdE’G πjƒëàdG äÉeóN ,™aódG äÓeÉ©e øe ≥≤ëàdGh

 õ«ªàJ  »àdG  IôØ°ûŸG  äÓª©dG  ∫OÉÑJ  äÉeóN  ,IôØ°ûŸG  äÓª©dÉH  ™aódG  á÷É©e  äÉeóN

 äÉeóN ,IôØ°ûŸG  äÓª©dG  ∫É› »`a  á«dÉŸG  äÉeƒ∏©ŸG  Ëó≤J  ,πàµdG  á∏°ù∏°S  É«LƒdƒæµàH

 äÉeƒ∏©ŸG  ô°ûf ,»cÓ¡à°S’G ¿ÉªàF’G ∫É› »`a øjôNBÓd ôWÉîŸG IQGOEGh  ‹ÉŸG  º««≤àdG

 á÷É©e äÉeóN ,á«dÉŸG äGQÉ°ûà°S’Gh π«∏ëàdG ,á«ŸÉ©dG Üƒ°SÉ◊G áµÑ°T ≥jôW øY á«dÉŸG

 ®ÉØàM’G  ,‹B’G  ±Gô°üdG  ä’BG  ∫ÓN  øe  äÉbÉ£ÑdG  á∏ªM  á£°SGƒH  á«dÉŸG  äÓeÉ©àdG

 á«`aô°üŸG  äÉeóÿG  ,áfõîŸG  áª«≤∏d  á«fhÎµdE’G  á¶ØëŸG  äÉeóN  ,á«dÉŸG  äÓé°ùdÉH

 á«µ∏ŸG  äÉeóN ,á«dÉŸG  á°UÉ≤ŸG  ±ôZ äÉeóN ,á«ŸÉ©dG  ôJƒ«ÑªµdG  áµÑ°T ÈY á«fhÎµdE’G

 ,…QÉ≤©dG  QÉªãà°S’G  äÉeóN  ,ájQÉ≤©dG  äGQÉªãà°S’G  IQGOEG  ,…QÉ≤©dG  º««≤àdG  ,ájQÉ≤©dG

 ,äGQÉ≤©dG  áWÉ°Sh  äÉeóN  ,äGQÉ≤©dG  πjƒ“  äÉeóN  ,äGQÉ≤©dG  ≈∏Y  ÚeCÉàdG  äÉeóN

 äÉeóN  ,äGQÉ≤©dG  º««≤J  äÉeóN  ,äGQÉ≤©dG  ä’Éch  äÉeóN  ,äGQÉ≤©dG  ÚªãJ  äÉeóN

 ¢Vhôb  Ò`aƒJ  äÉeóN  ,äGQÉ≤©dÉH  á≤∏©àŸG  á«dÉŸG  ¿hDƒ°ûdG  IQGOEG  äÉeóN  ,äGQÉ≤©dG  IQGOEG

 ,äGQÉ≤©∏d á«dÉŸG Iô°ùª°ùdG äÉeóN ,…QÉ≤©dG ôjƒ£àdÉH á≤∏©àŸG πjƒªàdG äÉeóN ,ájQÉ≤Y

 äÉeóÿG  ,ájQÉéàdG  á«µ∏ŸG  QÉªãà°SG  äÉeóN  ,äGQÉ≤©dG  »`a  á«dÉe  ¢SCGôdG  äGQÉªãà°S’G

 ÒLCÉJ äÉeóN ,á«µ∏ŸG ™«ÑH á≤∏©àŸG á«dÉŸG äÉeóÿG ,á«µ∏ŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊ÉH á≤∏©àŸG á«dÉŸG

alamat 37.indd   5 1/24/22   12:05 PM
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 äÉeóN  ,äGQÉ≤©dÉH  á≤∏©àŸG  äGAGôLE’ÉH  á≤∏©àŸG  äGQÉ≤©dG  IQGOEG  äÉeóN  ,äGQÉ≤©dG  á«µ∏e

 äÉeóÿG ,∫ƒ°UC’G ¿Éª°Vh äÉfƒgôdG πjƒ“ äÉeóN ,äÉµ∏àªŸG á¶Øfi IQGOEG ,á«µ∏ŸG áª«b

 º°üÿG äÉbÉ£H ,¿ÉªàF’G äÉbÉ£Hh ,á«`aô°üŸG äÉ«∏ª©dG ,™aódG ∫ƒ∏M ¿CÉ°ûH ájQÉ°ûà°S’G

.ÉØfBG IQƒcòŸG äÉeóÿG ™«ªéH á≤∏©àŸG äGQÉ°ûà°S’Gh íFÉ°üædG ,äÉeƒ∏©ŸG ,™aódG äÉbÉ£Hh

ó«JGQƒHQƒµfG ∫Éfƒ«°TÉfÎfG OQÉc Î°SÉe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,10577 :Ü.¢U ,2509-10577 ∑Qƒjƒ«f ,õ«°TôH ,âjÎ°S õ«°TÒH 2000 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,10577 :Ü.Q

2021/11/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S :π``````````«cƒdG º`````````°SG

112 :Ü.Q 2027 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

   150390 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a

 Ió«©H ä’É°üJ’G äÉeóN ,ióŸG Ió«©H ä’É°üJ’G äÉeóN

 ,âfÎfE’G áµÑ°T É¡°SÉ°SCG »àdG ióŸG Ió«©H ä’É°üJ’G äÉeóN ,ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG ÈY ióŸG

 á÷É©e äÉµÑ°T ≥jôW øY É«fhÎµdEG äÉfÉ«ÑdG ∫É°SQEG  äÉeóN ,äÉfÉ«ÑdG ä’É°üJG äÉeóN

 ¢VôY hCG  Ëó≤J ,∫É°SQEG  äÉeóN ,âfÎfE’G áµÑ°T øª°†àj ÉÃ ,ó©H øY á«ŸÉ©dG äÉfÉ«ÑdG

 ∫É› »`a âfÎfE’G áµÑ°T ÈY hCG Ö«°SGƒ◊G ≈∏Y áfõîŸG äÉfÉ«ÑdG óYGƒb øe äÉeƒ∏©ŸG

 á«fhÎµdE’G Qƒ°üdG á÷É©e ΩGóîà°SG ≥jôW øY äÉfÉ«ÑdG ∫É°SQEG äÉeóN ,á«dÉŸG äÉeóÿG

 ,πFÉ°SôdG ∫ÉÑ≤à°SGh ∫É°SQEG äÉeóN ,ÊhÎµdE’G ójÈdG  ,ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG §HGhQ ≥jôW øY

 Úeóîà°ùŸG  øe  ójó©dG  ∫ƒ°Uh  Ò`aƒJ  ,âfÎfE’Gh  ƒjOGôdG  ÈY  åÑdG  äÉeóN  ,RÉØ∏àdG

 ,á«dÉŸG äÉeóÿG ∫É› »`a äÉeƒ∏©ŸG ô°ûfh ∫É°SQE’ áæeB’G áÑ°SƒëŸG äÉeƒ∏©ŸG áµÑ°T ¤EG

 äGQÉ°ûà°S’Gh íFÉ°üædG ,äÉeƒ∏©ŸG ,É≤Ñ°ùe áYƒaóŸG ∞JÉ¡dG ÈY çóëàdG äÉbÉ£H äÉeóN

.ÉØfBG IQƒcòŸG äÉeóÿG ™«ªéH á≤∏©àŸG

alamat 37.indd   6 1/24/22   12:05 PM
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ó«JGQƒHQƒµfG ∫Éfƒ«°TÉfÎfG OQÉc Î°SÉe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,10577 :Ü.¢U ,2509-10577 ∑Qƒjƒ«f ,õ«°TôH ,âjÎ°S õ«°TÒH 2000 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,10577 :Ü.Q

2021/11/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S :π``````````«cƒdG º`````````°SG

112 :Ü.Q 2027 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

150391 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 º«eÉ°üàdGh  çÉëHC’G  äÉeóNh á«æ≤àdGh  á«ª∏©dG  äÉeóÿG

 ™£b  ôjƒ£Jh  º«ª°üJ  äÉ`eóN  ,á«YÉ`æ°üdG  çÉëHC’Gh  π«dÉëàdG  äÉeóN  ,É¡H  á≤∏©àŸG

 ,á«fhÎµdEG  ¤EG  ájOÉe  §FÉ°Sh  øe  ≥FÉKƒdG  hCG  äÉfÉ«ÑdG  πjƒ–  ,Üƒ°SÉ◊G  äÉ«›ôHh

 ,Üƒ°SÉ◊G  á›ôH  äÉeóN  ,Üƒ°SÉ◊G  äÉ«›ôHh  ™£≤H  á≤∏©àŸG  äGQÉ°ûà°S’G  äÉeóN

 á«fÉ«ÑdG  óYGƒ≤dGh  ,á«Hƒ°SÉ◊G  áª¶fC’G  IQGOEÉH  á≤∏©àŸG  äGQÉ°ûà°S’Gh  ºYódG  äÉeóN

 ,IQGOE’  π«ªëà∏d  á∏HÉb  ÒZ  äÉ≤«Ñ£Jh  äÉ«›Èd  âbDƒŸG  ΩGóîà°S’G  Ò`aƒJ  ,äÉÑ∏£dGh

 Öjôb π°UGƒàdG  á«æ≤J Iõ¡LC’ »ªbôdG OÉªàY’Gh ábOÉ°üŸG AÉ¨dEGh π«©ØJ ,™bGƒŸG  ójó–

 äÉ≤«Ñ£àdG  äÉ«›ôHh  Üƒ°SÉ◊G  Iõ¡LCG  åjó–h  áfÉ«°U  ,ôjƒ£àdGh  ,º«ª°üàdGh  ,ióŸG

 Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  åjó–h  áfÉ«°U  ,ôjƒ£àdGh  ,º«ª°üàdGh  ,á«ªbôdG  ádÉ≤ædG  Iõ¡LCÓd

 »àdG  iôNCG  á«ªbQ  Iõ¡LCGh  ádÉ≤ædG  ∞JGƒ¡∏d  π«ªëà∏d  á∏HÉ≤dG  äÉ≤«Ñ£àdG  äÉ«›ôHh

 äÉeƒ∏©e ,äÉeƒ°ù◊G ,ºFÉ°ù≤dG RƒeQ ,ºFÉ°ù≤dG ,ºFÉ°ù≤dG ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d Úeóîà°ùŸG øµ“

 äÉeƒ∏©eh  ,øjôNBÓd  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ™bGƒŸ  §HGhôdG  ,èàæŸG  äÉ©Lôe  ,QÉ©°SC’G  áfQÉ≤e

 äÉ≤«Ñ£àdG äÉ«›ôHh Üƒ°SÉ◊G èeGôH åjó–h áfÉ«°U ,ôjƒ£àdGh ,º«ª°üàdGh ,º°üÿG

 ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh äÉ©«ÑŸG èjhôJ ¢Vhô©d ∫ƒ°Uƒ∏d Úeóîà°ùŸG øµ“ »àdG π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG

 ôaƒe ,Oƒ≤ædG OGOÎ°SG áª¶fCG ≥jôW øY º¡JÉHÉ°ùM ¤EG É¡àaÉ°VEG øµÁ »àdG á«dÉŸG õFGƒ÷G

alamat 37.indd   7 1/24/22   12:05 PM
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 ,äÉfƒHƒµdG ,ºFÉ°ù≤dG ¢VôYh ∫É°SQEG ,∫ÉÑ≤à°S’ äÉ«›ôH Ωó≤j …òdG äÉ≤«Ñ£àdG äÉ«›ôH

 ,QÉ©°SC’G áfQÉ≤e äÉeƒ∏©e ,äÉéàæŸG øY äÉeƒ∏©e ,AGQB’G ,á°UÉÿG ¢Vhô©dG ,ºFÉ°ù≤dG RƒeQ

 ,äÉeóÿGh  ™FÉ°†ÑdG  AGô°ûd  äÉfÉ«ÑdG  ∫É°SQEGh  ∫ÉÑ≤à°SGh  ,á«fhÎµdE’G  ™bGƒª∏d  §HGhôdG

 äÉeƒ°üÿÉH  á≤∏©àŸG  äÉeƒ∏©ŸG  Ëó≤àd  èeGôH  Ωó≤j  …òdG  äÉ≤«Ñ£àdG  äÉeóN  Ò`aƒJ

 ôaƒe äÉeóN ,øjôNBÓd äÉeóÿGh ™FÉ°†Ñ∏d á°UÉÿG ¢Vhô©dGh ºFÉ°ù≤dG ,Úµ∏¡à°ùª∏d

 äÉeƒ°SôdG  º«ª°üJ ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG  äÉµÑ°T äÉ«›ÈH á≤∏©àŸG  äÉ≤«Ñ£àdG  äÉeóN

 äÉ«›ôH  hCG  ™£≤H  á≤∏©àŸG  äÉeƒ∏©ŸG  ,âfÎfE’G  ≈∏Y  áµÑ°ûdG  äÉëØ°U  ™«ªŒ  πLCG  øe

 áfÉ«°Uh AÉ°ûfEG  ,âfÎfE’G  hCG  á«ŸÉY  Üƒ°SÉM äÉµÑ°T  øe âfÎfE’G  ÈY áeó≤ŸG  Üƒ°SÉ◊G

 ,º«ª°üJh ,áµÑ°ûdG äÉëØ°U AÉ°ûfEG ,øjôNBÓd âfÎfE’G ™bGƒe áaÉ°†à°SG ,âfÎfE’G ™bGƒe

 ™bGƒŸG áaÉ°†à°SGh AÉ°ûfEG ,º«ª°üJ äÉeóN ,âfÎfE’G ÈY IQÉéàdG ™bGƒe áaÉ°†à°SGh AÉ°ûfEGh

 Ò`aƒJ  ,Gójó–  ,âfÎfE’Gh  Üƒ°SÉ◊ÉH  á≤∏©àŸG  äÉeóÿG  ,ÒJGƒØdG  ™aód  á«fhÎµdE’G

 »`a á«ŸÉ©dG á«Hƒ°SÉ◊G áµÑ°T ≥jôW øY âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y á«fhÎµdE’G äÉfÉ«ÑdG óYGƒb

 äÉeƒ∏©ª∏d äÉfÉ«ÑdG Ò`Ø°ûJ ∂ah Ò`Ø°ûJ ,á«°üî°ûdG ájƒ¡dG øe ócCÉàdGh ≥≤ëàdG ∫É›

 Ò`Ø°ûJ  ,Gójó–  ,øjôNB’G  ≈∏Y  ábOÉ°üª∏d  »ªbôdG  ™«bƒàdG  ábOÉ°üe  äÉeóN  ,á«dÉŸG

 É¡eGóîà°S’ É«ªbQ ábó°üŸGh á©bƒŸGh IôØ°ûŸG äÉfÉ«ÑdG Ò`aƒJ ,äÉfÉ«ÑdG πeÉµJh äÉfÉ«ÑdG

 »`a É¡eGóîà°S’ øjôNBÓd É«ªbQ ábó°üŸGh á©bƒŸGh IôØ°ûŸG äÉfÉ«ÑdG Ò`aƒJh QGó°UEG »`a

 ≥≤ëàdG IOÉ¡°T ,≥FÉKƒdG ≥«KƒJ ∫É› »`a á«ªbôdG äGOÉ¡°ûdG áë°U øe ≥≤ëàdGh ,QGó°UEG

 á›ôH ∫É› »`a á«æØdG äGQÉ°ûà°S’G äÉeóN ,IQGOE’Gh ™jRƒàdG ,QGó°UEG ,≥«KƒJh ,»ªbôdG

 Ò`Ø°ûJ ,áæeB’G ä’É°üJ’G äÉeóN ,äÉfÉ«ÑdG á÷É©e  ,á«dÉŸG Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T ,Üƒ°SÉ◊G

 Üƒ°SÉM  áµÑ°T  ÈY  äÉeƒ∏©ŸG  ô°ûf  ,á«∏ëŸG  ≥WÉæŸG  äÉµÑ°T  øeCGh  äÉfÉ«ÑdG  Ò`Ø°ûJ  ∂ah

 äÉµÑ°Th á«dÉŸG Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T ,Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCG ,Üƒ°SÉ◊G äÉ«›ôH ä’É› »`a á«ŸÉY

 øjõîJ äÉeóN ,äÉfÉ«ÑdG øe ≥≤ëàdG äÉeóNh äÉfÉ«ÑdG á÷É©e äÉeóN ,á«∏ëŸG ≥WÉæŸG

 äÉeóN ,AÓª©dG äÉØ∏e äÉeƒ∏©e äÉeóNh äÉfÉ«ÑdG øjõîJ äÉeóN ,äÉfÉ«ÑdG ´ÉLÎ°SGh

 ™«ªéH á≤∏©àŸG äGQÉ°ûà°S’Gh íFÉ°üædG ,äÉeƒ∏©ŸG ,äÉfÉ«ÑdG IóYÉ≤d ∫ƒNódG äÉbhCG ÒLCÉJ

.ÉØfBG IQƒcòŸG äÉeóÿG

alamat 37.indd   8 1/24/22   12:05 PM
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ó«JGQƒHQƒµfG ∫Éfƒ«°TÉfÎfG OQÉc Î°SÉe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,10577 :Ü.¢U ,2509-10577 ∑Qƒjƒ«f ,õ«°TôH ,âjÎ°S õ«°TÒH 2000 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,10577 :Ü.Q

2021/11/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S :π``````````«cƒdG º`````````°SG

112 :Ü.Q 2027 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

150445 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 π°ùZ »`a πª©à°ùJ iôNCG  OGƒeh á°ûªbC’G ¢†««ÑJ äGô°†ëà°ùe) Qƒ£Y ,QƒgR äÉ°UÓN

 ,ájô£Y äƒjRh Qƒ£Y ,¿ƒHÉ°U ,§°ûch »∏Lh π≤°Uh ∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe ,¢ùHÓŸG »ch

.(¿Éæ°SCG äÉØ¶æe ,ô©°û∏d ( ø°Tƒd ) ∫ƒ°ùZ ,π«ªŒ äGô°†ëà°ùe

Ω.Ω.P.¢T Qƒ£©∏d …Ée ™æ°üe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO ,25984 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/11/29 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

alamat 37.indd   9 1/24/22   12:05 PM
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150573 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 •É°ûædG π«©ØJh ∫ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN) áeÉY ¢VôY äÉeóN

.(35 áÄØdÉH IOQGƒdG äÉeóÿG áaÉch »ÑàµŸG

π«jófÉc ’hÒ°ûJ OÉ°Tƒf :º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg :á`````````````````````````«°ùæ÷G

óæ¡dG ,’GÒc ,673507:Ü.¢U ,hG »H ,…OÉ«Jƒc :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/2 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

150574 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

 ,á«ë°üdG  õcGôŸG  ,á«ë°üdG  ájÉYôdG  ,á«Ñ£dG  äGOÉ«©dG  äÉeóN) á«Ñ£dG  äGOÉ«©dG  äÉeóN

 ¢ü«î°ûàdG  äÉeóN  ,á«f’ó«°üdG  íFÉ°üædG  ,á«Ñ£dG  äGOÉ«©dG  äÉeóN  ,á«Ñ£dG  IóYÉ°ùŸG

 ájÉæ©dG äÉeóNh á«ë°üdG äÉeóÿG ,…ô£«ÑdG Ö£dG äÉeóN ,á«Ñ£dG äÉeóÿG ,»Ñ£dG

 áaÉch  äÉHÉ¨dÉH  á≤∏©àŸGh  á«MGô÷Gh  á«YGQõdG  äÉeóÿG  ,¿Gƒ«◊Gh  ¿É°ùfEÓd  ∫Éª÷ÉH

.(44 áÄØdÉH IOQGƒdG äÉeóÿG

π«jófÉc ’hÒ°ûJ OÉ°Tƒf :º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg :á`````````````````````````«°ùæ÷GG

óæ¡dG ,’GÒc ,673507:Ü.¢U ,hG »H ,…OÉ«Jƒc :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/2 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

alamat 37.indd   10 1/24/22   12:05 PM
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150602 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 ∞JGƒ¡dG ä’ÉªM á«£ZC’G ,á«°ùª°ûdG äGQÉ¶ædGh äGQÉ¶ædG Ö∏Y ,¬«°ùª°T IQÉ¶f ,á«ÑW IQÉ¶f

 á«Mƒ∏dG Iõ¡LC’G Gójó– ,ó«dÉH ádƒªëŸG ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCGh ádƒªëŸG ∞JGƒ¡dGh á«còdG

 ,á«°üî°ûdG á«fhÎµdE’G Iõ¡LCÓd É°ü«°üN ICÉ«¡e äGQÉ°T ,ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’Gh

 á∏HÉ≤dG á£°ûfC’G ™ÑàJ Iõ¡LCG .äÉYÉª°S ,äÉYÉª°S , MP3 äÓ¨°ûeh ádƒªëŸG ∞JGƒ¡dG πãe

 ÖjQóàdGh ábÉ«∏dG äÉjƒà°ùe øY ≠∏ÑJh ™ÑàJh ÖbGôJ »àdG QhÉ°SC’Gh äÉYÉ°ùdG »gh ,AGóJQÓd

.»°VÉjôdG ΩGóîà°SÓd ºØdG äÉ«bGh ,•É°ûædGh

∂fG ,RófGôH â«LQÉJ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,1000 :Ü.¢U ,2467-55403 ÉJƒ°ù«æ«e ,¢ù«dƒHÉ«æ«e ,∫Ée â«dƒµ«f 1000 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,1000 :Ü.Q

2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S :π``````````«cƒdG º`````````°SG

112 :Ü.Q 2027 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

150603 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a

.äÉYÉ°ùdG QhÉ°SCGh áWô°TCG ,äGôgƒ› ,äÉYÉ°S

∂fG ,RófGôH â«LQÉJ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,1000 :Ü.¢U ,2467-55403 ÉJƒ°ù«æ«e ,¢ù«dƒHÉ«æ«e ,∫Ée â«dƒµ«f 1000 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,1000 :Ü.Q

2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S :π``````````«cƒdG º`````````°SG

112 :Ü.Q 2027 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 37.indd   11 1/24/22   12:05 PM
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150604 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a

 ÖFÉ≤Mh ô¡¶dG ÖFÉ≤M ÅWÉ°ûdG ¢SÉ«cCG á«°VÉjQ ÖFÉ≤M ,¢VGôZC’G ™«ª÷ πªM ÖFÉ≤M

.äÓ¶e º°ü©ŸG ßaÉfi ô°üÿG ΩõM ,ó«dG

∂fG ,RófGôH â«LQÉJ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,1000 :Ü.¢U ,2467-55403 ÉJƒ°ù«æ«e ,¢ù«dƒHÉ«æ«e ,∫Ée â«dƒµ«f 1000 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,1000 :Ü.Q

2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S :π``````````«cƒdG º`````````°SG

112 :Ü.Q 2027 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

150605 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

 ,ÜQGƒ÷G AÉªME’G ä’óH ,á«°VÉjQ πjhGô°Sh äGRƒ∏H ,πjhGô°ùdGh ¿É°üª≤dG »gh ,¢ùHÓŸG

 á«∏NGO ¢ùHÓe ,á©æbC’Gh äÉ©Ñ≤dGh ∞WÉ©ŸG »gh ,á«LQÉÿG ¢ùHÓŸG ,ÚJÉ°ùa ,≥«°V ∫Ghô°S

 ,ÜQGƒL  ,¢SCGôdG  á«£ZCG  ,ájòMC’G  ,áMÉÑ°S  ¢ùHÓe  ,á°VÉØ°†ØdG  ¢ùHÓŸG  ,ΩƒædG  ¢ùHÓe

.áë°ThC’Gh áÑbôdG πjOÉæe Gójó– ,áÑbôdG ¢SÉÑd ácƒÑëŸG äGRÉØ≤dGh äGRÉØ≤dG ,áeõMCG

∂fG ,RófGôH â«LQÉJ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,1000 :Ü.¢U ,2467-55403 ÉJƒ°ù«æ«e ,¢ù«dƒHÉ«æ«e ,∫Ée â«dƒµ«f 1000 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,1000 :Ü.Q

2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S :π``````````«cƒdG º`````````°SG

112 :Ü.Q 2027 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 37.indd   12 1/24/22   12:05 PM

-39-



(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150608 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 27 áÄØdG »`a

 Ωóîà°ùŸG ¢TôØdG Gójó– ,á«°üî°ûdG á°VÉjôdG á°SQÉ‡h á«°VÉjôdG ÜÉ©dC’G á°SQÉªŸ ¢TôØdG

.ÉLƒ«dG ¢TôØd É°ü«°üN ICÉ«¡e  ,ÉLƒ«dG ∞°TÉæe  ,ÉLƒ«dG á°SQÉªŸ

∂fG ,RófGôH â«LQÉJ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,1000 :Ü.¢U ,2467-55403 ÉJƒ°ù«æ«e ,¢ù«dƒHÉ«æ«e ,∫Ée â«dƒµ«f 1000 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,1000 :Ü.Q

2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S :π``````````«cƒdG º`````````°SG

112 :Ü.Q 2027 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

150609 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 28 áÄØdG »`a

 ,¿RGƒàdG ¢UGôbCG ,ø£ÑdG øjQÉ“ äÓéY ,Gójó– ,øjQÉªàdGh ábÉ«∏dG äGQGƒ°ù°ùcGh äGó©e

 á°SQÉ‡  ∫É≤KCG  ,ó«dG  øjQÉªàd  ¢†HÉ≤ŸG  ,øjQÉªàdG  äÉ£HQ  ,øjQÉªàdG  äGôc  ,¿RGƒàdG  ™£b

 ájôFGódG ∫É≤KC’G ,õØ≤dG πÑM ,ájhó«dG ¿GRhC’G ,ábÉ«∏dG äGôc ,øjQÉªàdG äÓéY ,øjQÉªàdG

 äGôc  ,»°ûŸG  ¿GRhCG  ,πeôdG  ÖFÉ≤M  º≤WCG  ,Éjhój  á∏eÉ©dG  øjQÉªàdG  äGó©e  ,¢†HÉ≤ŸG  äGP

 ÖjQóà∏d É¡JÉ≤ë∏eh á«°VÉjôdG øjQÉªàdGh á«fóÑdG ábÉ«∏dG äGó©e ,øjQÉªàdG äGRÉØb ,áfRGƒŸG

 ,ábÉ°TôdG  •É≤f  ,ábÉ°TôdG  äÉÑ≤Y ,ábÉ°TôdG  §jQÉfl  ,ábÉ°TôdG  ⁄Ó°S ,Gójó– ,™jô°ùdG

 äGQGƒ°ù°ùcGh äGó©eh ,äÓ¶e πµ°T ≈∏Y áYô°ùdG ≈∏Y ÖjQóàdG Iõ¡LCGh áYô°ùdG äÓ¶e

 ,Ú°ù–  ,ΩÉé°ùf’G  äGó©e  ,Iƒ≤dG  Ú°ùëàd  ¿RGƒàdG  äÉMƒd  ,Gójó–  ,øjQÉªàdGh  ábÉ«∏dG

 ìGƒdCG ,Gójó– ,øjQÉªàdGh ábÉ«∏dG äGQGƒ°ù°ùcGh äGó©eh ,≥«ª©dG ∫ÉÑ≤à°S’Gh ,¿RGƒàdG äGhOCG

 ábÉ«∏dG äGQGƒ°ù°ùcGh äGó©eh ,º°ù÷G øjQÉªàd ¿ÉÑ°†≤dG ,Gójó– ,øjQÉªà∏d ¢†HGƒædG äGP

alamat 37.indd   13 1/24/22   12:05 PM

-40-
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 äGQGƒ°ù°ùcGh äGó©eh ,ájõcôe äÉL’R πµ°T ≈∏Y ájõcôŸG í«LGQC’G ,Gójó– ,øjQÉªàdGh

 »`a ΩGóîà°SÓd â°ù«d ,¿GRhC’G πª◊ áæ£ÑŸG ÖjQóàdG äGRÉØb ,Gójó– ,øjQÉªàdGh ábÉ«∏dG

 ,Gójó– ,øjQÉªàdG äÉ£HQ ,Gójó– ,øjQÉªàdGh ábÉ«∏dG äGQGƒ°ù°ùcGh äGó©eh ,OQÉÑdG ƒ÷G

.º°ù÷G äÉ£HQ ,äGƒ£ÿG Iõ¡LCG äÉ£HQ ,áehÉ≤ŸG äÉ£HôdG

∂fG ,RófGôH â«LQÉJ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,1000 :Ü.¢U ,2467-55403 ÉJƒ°ù«æ«e ,¢ù«dƒHÉ«æ«e ,∫Ée â«dƒµ«f 1000 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,1000 :Ü.Q

2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S :π``````````«cƒdG º`````````°SG

112 :Ü.Q 2027 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

150610 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ¢Vô``©J  »``àdG  âfÎfE’G  ÈY  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ôLÉàeh  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ôLÉàe  äÉeóN

. äGÈàîŸG »`a áeóîà°ùŸG ™∏°ùdG AÉæãà°SÉH ,á«cÓ¡à°S’G ™∏°ùdG øe áYƒæàe áYƒª›

∂fG ,RófGôH â«LQÉJ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,1000 :Ü.¢U ,2467-55403 ÉJƒ°ù«æ«e ,¢ù«dƒHÉ«æ«e ,∫Ée â«dƒµ«f 1000 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,1000 :Ü.Q

2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S :π``````````«cƒdG º`````````°SG

112 :Ü.Q 2027 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 37.indd   14 1/24/22   12:05 PM
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150611 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 íFGhôdG ,É«fƒdƒµdG ,Qƒ£©dG ,Gójó– ,á«°üî°ûdG ájÉæ©dG äÉéàæe ,π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe

 ìÓeCG ,ΩÉªëà°SG πL ,ΩÉªëà°S’G âjR ,ΩÉªë∏d IƒZQ ≥FÉbQ ,ΩÉªëà°S’G äÉÑ«ÑM ,ájô£©dG

 Iô°ûÑdÉH ájÉæ©∏d á«LÓ©dG ÒZ äGô°†ëà°ùŸG ,ΩÉªëà°S’G äGƒZQ ,á«Ñ£dG ÒZ ΩÉªëà°S’G

 ¿ƒHÉ°U ,º°ù÷G ∑ôa äGô°†ëà°ùe ,º°ù÷G ø°Tƒd ,º°ùé∏d âjR ,º°ùé∏d äÉNÉîH πµ°T ≈∏Y

 Ëôc ,º°ù÷G äÉÁôc ,ΩÉªëà°SÓd äÉYÉ≤ØdG äGô°†ëà°ùe ,º°ù÷G ∫ƒ°ùZ ,º°ùé∏d Ëôc

 ¿ƒHÉ°U ,Iô°ûÑdG äÉÁôc ,¬Lƒ∏d »LÓ©dG ÒZ ¿ƒHÉ°üdG ,Gójó– ,¬Lƒ∏d ¿ƒHÉ°U ,¬Lƒ∏d

 äƒjõdG ,ájô£©dG íFGhôdG äGP äƒjõdG ,»°üî°ûdG ΩGóîà°SÓd ájô£©dG äƒjõdG ,Iô°ûÑ∏d

 äGPGPQ  ,º°ù÷G  Ò£©àd  äÉNÉîÑdG  ,á«Ñ£dG  ÒZ  Ú∏LôdG  ™≤f  äGô°†ëà°ùe  ,Iô£©ŸG

 äGô°†ëà°ùe ,√ÉØ°ûdG º°ù∏H ,Iô°ûÑ∏d ø°Tƒd ,…ójC’G ø°Tƒd ,º°ù÷G ø°Tƒd ,Iô£©ŸG º°ù÷G

 ,∂«dóà∏d âjR ,∂«dóàdG ø°Tƒd ,∂«dóàdG äÉÁôc ,ô©°ûdG äƒjR ,ô©°û∏d πL ,√ÉØ°ûdG ™«ª∏J

 ,Gójó– ,…ójC’G ¿ƒHÉ°U ,∫É°ùàZ’G πL ,ΩÉªëà°S’G äÉÁôc ,º°ù÷G IQOƒH ,ôaÉXC’G AÓW

 ,Gójó– ,á«LÓ©dG ÒZ Iô°ûÑdÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe ,…ójCÓd »LÓ©dG ÒZ ¿ƒHÉ°üdG

 äGƒÑY ,±ô¨dG äGô£©e ,¢SÉ«cC’G ,QƒîÑdG ,Iô£©ŸG áØØéŸG OQƒdG ¥GQhCG  èjõe ,äÉØ¶æŸG

.á«FÉHô¡µdG ÒZ ±ô¨dG ô£©e äÉYRƒŸ É¡àÄÑ©J IOÉYEG øµÁ

∂fG ,RófGôH â«LQÉJ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,1000 :Ü.¢U ,2467-55403 ÉJƒ°ù«æ«e ,¢ù«dƒHÉ«æ«e ,∫Ée â«dƒµ«f 1000 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,1000 :Ü.Q

2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S :π``````````«cƒdG º`````````°SG

112 :Ü.Q 2027 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 37.indd   15 1/24/22   12:05 PM
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150612 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a

 ,¢†HÉ≤e  ¿hóH  IÒ¨°üdG  á«FÉ°ùædG  ÖFÉ≤◊G  ,ßaÉfi  ,¢VGôZC’G  ™«ª÷  πªM  ÖFÉ≤M

.áZQÉa áæjõdG äGhOCGh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe ÖFÉ≤M ÅWÉ°ûdG ¢SÉ«cCG ,ô¡¶dG ÖFÉ≤M

∂fG ,RófGôH â«LQÉJ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,1000 :Ü.¢U ,2467-55403 ÉJƒ°ù«æ«e ,¢ù«dƒHÉ«æ«e ,∫Ée â«dƒµ«f 1000 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,1000 :Ü.Q

2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S :π``````````«cƒdG º`````````°SG

112 :Ü.Q 2027 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

150613 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

 á«∏NGódG  ¢ùHÓŸG  ,á```°VÉØ°†ØdG  ¢ù```HÓŸG  ,Ú``JÉ°ùa  ,πjhGô°ùdGh  ¿É°üª≤dG  »gh  ,¢ùHÓŸG

 ¢ùHÓŸG  ,á«FÉ°ùædG  á```«∏NGódG  ¢ù```HÓŸG  ,á`````«∏NGódG  ¢ù```HÓŸG  ,Qó```°üdG  ä’Éª```M  :Gó```jó–

 ¿É°üªb  ,¿É°üªb  ,IÒ°üb  á«∏NGO  πjhGô°S  ,ô```°ùcƒH  äQƒ```°T  ,á```«fÉà–  ÜGƒKCG  ,á«∏NGódG

 áeõMCG ,á«∏NGO ¢ùHÓe ,Ωƒf ¿É°üªb ,(ÜhQ) ájOQCG ,á«¡«`aôJ ájOQCG ,äQƒ``°T ,π«WÉæH ,Ωƒf

 .ájòMC’G  ,ÜQGƒ÷G  ΩƒædG  á©æbCG  ,∫É©ædG  ,¢SÉ°SC’G  ¢ùHÓe  É¡fƒc  äÉ¡«°SQƒµdG  ,•ÉHôdG

.áeõMCG ,ÜQGƒL ,¢SCGôdG á«£ZCG

∂fG ,RófGôH â«LQÉJ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,1000 :Ü.¢U ,2467-55403 ÉJƒ°ù«æ«e ,¢ù«dƒHÉ«æ«e ,∫Ée â«dƒµ«f 1000 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,1000 :Ü.Q

2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S :π``````````«cƒdG º`````````°SG

112 :Ü.Q 2027 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 37.indd   16 1/24/22   12:05 PM
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150621 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 É‡ ,(É¡∏≤f AÉæãà°SÉH) øjôNB’G ídÉ°üd (É¡∏≤f AÉæãà°SÉH) á«cÓ¡à°S’G ™∏°ùdG ÚH ™ª÷G

 ∫ÓN øe áeóÿG √òg Ò`aƒJ øµÁh ,ádƒ¡°ùH É¡FGô°Th ™∏°ùdG √òg ¢VôY AÓª©∏d í«àj

.âfÎfE’G ÈY áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàeh áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe

∂fG ,RófGôH â«LQÉJ :º``````````````````````````````````°SÉH 

á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ,1000 :Ü.¢U ,2467-55403 ÉJƒ°ù«æ«e ,¢ù«dƒHÉ«æ«e ,∫Ée â«dƒµ«f 1000 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,1000 :Ü.Q

2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S :π``````````«cƒdG º`````````°SG

112 :Ü.Q 2027 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

150945 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 »ch π°ùZ »`a πª©à°ùJ iôNCG OGƒ```eh á```°ûªbC’G ¢†««ÑJ äGô°†ëà°ùe)π«ªŒ äGô°†ëà°ùe

 ,ájô£Y äƒjRh Qƒ£Y ,¿ƒ```HÉ°U ,§``°ûch  »```∏Lh π```≤°Uh ∞«¶æJ  äGô°†```ëà°ùe ,¢ùHÓŸG

.(¿Éæ°SCG äÉØ¶æe ,ô©°û∏d ( ø°Tƒd ) ∫ƒ°ùZ ,π«ªŒ äGô°†ëà°ùe

Ω.Ω.P πjQÉHCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO 27401 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

alamat 37.indd   17 1/24/22   12:05 PM
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150946 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a

 äÉéàæŸGh É¡æe §«∏N πch á°ù«`ØædG ¿OÉ©ŸG) äGôgƒéŸG ±ÓîH ,áæ«ªãdG ¿OÉ©ŸG øe ¿ÉÑ∏°U

 äGôgƒéŸG  ,iôNCG  äÉÄa  »`a  IOQGƒdG  ÒZ ,É¡````H  á```«∏£e hCG  á````°ù«`Øf  ¿OÉ©e  øe áYƒæ°üŸG

.(á≤«bódG âbƒdG ¢SÉ«b äGhOCGh âbƒdG ¢SÉ«b äGhOCG ,áÁôµdG QÉéMC’Gh

Ω.Ω.P πjQÉHCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO 27401 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

150947 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a

 OGƒŸG √òg øe áYƒæ°üŸG äÉéàæŸGh áZƒHóŸG Oƒ∏÷G ó«∏≤Jh áZƒHóŸG Oƒ∏÷G) á÷É©e Oƒ∏L

 ÖFÉ≤◊Gh  ≥jOÉæ°üdG  ,áZƒHóŸG  hCG  ΩÉÿG  äÉfGƒ«◊G  Oƒ∏L  ,iôNCG  äÉÄa  »`a  IOGQƒdG  ÒZ

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

Ω.Ω.P πjQÉHCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO 27401 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

alamat 37.indd   18 1/24/22   12:05 PM
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150948 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

.(¢SCGôdG á«£ZCGh Ωó≤dG ¢SÉÑdh ¢ùHÓŸG) ,¢ùHÓe äÉbÉj

Ω.Ω.P πjQÉHCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO 27401 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

150949 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 •É°ûædG π«©ØJh ∫ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG) ¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe ô°ûf

.(»ÑàµŸG

Ω.Ω.P πjQÉHCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO 27401 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

alamat 37.indd   19 1/24/22   12:05 PM
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150950 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 π°ùZ »`a πª©à°ùJ iôNCG  OGƒ```eh á```°ûªbC’G ¢†««ÑJ äGô```°†ëà°ùe) π«ªŒ äGô°†ëà°ùe

 ,ájô£Y äƒjRh Qƒ£Y ,¿ƒHÉ°U ,§°ûch »∏Lh π≤°Uh ∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe ,¢ùHÓŸG »ch

.(¿Éæ°SCG äÉØ¶æe ,ô©°û∏d ( ø°Tƒd ) ∫ƒ°ùZ ,π«ªŒ äGô°†ëà°ùe

Ω.Ω.P πjQÉHCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO 27401 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

150951 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a

 äÉéàæŸGh É¡æe §«∏N πch á°ù«`ØædG ¿OÉ©ŸG) ádƒ¨°ûe ∞°üf hCG ádƒ¨°ûe ÒZ á°ù«`Øf ¿OÉ©e

 äGôgƒéŸG  ,iôNCG  äÉÄa  »`a  IOQGƒdG  ÒZ ,É¡H  á«∏£e hCG  á``°ù«`Øf  ¿OÉ```©e  ø```e  á```Yƒæ°üŸG

.(á≤«bódG âbƒdG ¢SÉ«b äGhOCGh âbƒdG ¢SÉ«b äGhOCG ,áÁôµdG QÉéMC’Gh

Ω.Ω.P πjQÉHCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO 27401 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

alamat 37.indd   20 1/24/22   12:05 PM
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150953 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a

 OGƒŸG √òg øe áYƒæ°üŸG äÉéàæŸGh áZƒHóŸG Oƒ∏÷G ó«∏≤Jh áZƒHóŸG Oƒ∏÷G) á÷É©e Oƒ∏L

 ÖFÉ≤◊Gh  ≥jOÉæ°üdG  ,áZƒHóŸG  hCG  ΩÉÿG  äÉfGƒ«◊G  Oƒ∏L  ,iôNCG  äÉÄa  »`a  IOGQƒdG  ÒZ

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

Ω.Ω.P πjQÉHCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO 27401 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

150956 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

.(¢SCGôdG á«£ZCGh Ωó≤dG ¢SÉÑdh ¢ùHÓŸG) IAÉ°VE’ÉH áLƒeóŸG ¢ùHÓŸG

Ω.Ω.P πjQÉHCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO 27401 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

alamat 37.indd   21 1/24/22   12:05 PM
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150957 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 •É°ûædG π«©ØJh ∫ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG) ¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe ô°ûf

.(»ÑàµŸG

Ω.Ω.P πjQÉHCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO 27401 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

150958 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 •É°ûædG π«©ØJh ∫ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG) ¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe ô°ûf

.(»ÑàµŸG

Ω.Ω.P πjQÉHCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO 27401 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

alamat 37.indd   22 1/24/22   12:05 PM
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150959 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a

 OGƒŸG √òg øe áYƒæ°üŸG äÉéàæŸGh áZƒHóŸG Oƒ∏÷G ó«∏≤Jh áZƒHóŸG Oƒ∏÷G) á÷É©e Oƒ∏L

 ÖFÉ≤◊Gh  ≥jOÉæ°üdG  ,áZƒHóŸG  hCG  ΩÉÿG  äÉfGƒ«◊G  Oƒ∏L  ,iôNCG  äÉÄa  »`a  IOGQƒdG  ÒZ

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

Ω.Ω.P πjQÉHCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO 27401 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

150960 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

.(¢SCGôdG á«£ZCGh Ωó≤dG ¢SÉÑdh ¢ùHÓŸG) ¢ùHÓe

Ω.Ω.P πjQÉHCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO 27401 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

alamat 37.indd   23 1/24/22   12:05 PM
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150962 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.(»ÑàµŸG •É°ûædG π«©ØJh ∫ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG) ¿ÓYEGh ájÉYO

Ω.Ω.P πjQÉHCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO 27401 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

150963 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

.(¢SCGôdG á«£ZCGh Ωó≤dG ¢SÉÑdh ¢ùHÓŸG) IAÉ°VE’ÉH áLƒeóŸG ¢ùHÓŸG

Ω.Ω.P πjQÉHCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO 27401 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

alamat 37.indd   24 1/24/22   12:05 PM
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150964 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 •É°ûædG π«©ØJh ∫ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG) ¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe ô°ûf

.(»ÑàµŸG

Ω.Ω.P πjQÉHCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO 27401 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

150965 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a

 OGƒŸG √òg øe áYƒæ°üŸG äÉéàæŸGh áZƒHóŸG Oƒ∏÷G ó«∏≤Jh áZƒHóŸG Oƒ∏÷G) á÷É©e Oƒ∏L

 ÖFÉ≤◊Gh  ≥jOÉæ°üdG  ,áZƒHóŸG  hCG  ΩÉÿG  äÉfGƒ«◊G  Oƒ∏L  ,iôNCG  äÉÄa  »`a  IOGQƒdG  ÒZ

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

Ω.Ω.P πjQÉHCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO 27401 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

alamat 37.indd   25 1/24/22   12:05 PM
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

126675 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

 ä’ÉcƒdGh AÉ£°SƒdG Égôaƒj »àdG ™FÉ°†ÑdG π≤f hCG ôØ°ùdÉH ≥∏©àJ äÉeƒ∏©Ã á≤∏©àŸG äÉeóÿG

 äÉÑcôe  QÉéÄà°SGh  ,π≤ædG  ´GƒfCGh  á«æeõdG  ∫hGó÷Gh  ,QÉ©°SC’G  øY  äÉeƒ∏©eh  ,á«MÉ«°ùdG

.π≤ædG

¬jG »H.¢SG ÊÉeQCG ƒ«LQƒL :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jôH :á`````````````````````````«°ùæ÷G

É«fÉ£jôH ,ƒfÓ«e 20121-…BG ,11 ,ƒaƒfƒLQƒH É«`a :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,…hQ112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

145741 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.(ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG ∑É°ûcCG äÉeóN) ™«Ñ∏d Ö°UÉæe ÒLCÉJ

 ≈∏Y  áªFÉb  á«dhDƒ°ùŸG  IOhófi  ácô°T)  ≈°S  ∫G  ∫G  ,¿QƒµHƒH  ∑hO  :º``````````````````````````````````°SÉH
(ÉeƒgÓchCG ÚfGƒb

á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G
 :Ü.Q ,42003 :Ü.¢U ,  ,42003 »cÉàæc ,ÉchOÉH  ,âjÎ°S øjÉe 155 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,42003

     2021/5/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S :π``````````«cƒdG º`````````°SG

112 :Ü.Q 2027 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 77.indd   1 1/26/22   1:25 PM
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

145743 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 ∞°UÉ≤eh ºYÉ£e),äÉæ«àfÉµdG á∏≤æàŸG hCG áàbDƒŸG ºYÉ£ŸG äÉeóN

.(QÉ°ûØdG Ëó≤J É¡°SÉ°SCG »àdG áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG

( á«dhDƒ°ùŸG IOhófi ácô°T ) ≈°S ∫G ∫G ,¿QƒµHƒH ∑hO :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 :Ü.Q ,42003 :Ü.¢U ,  ,42003 »cÉàæc ,ÉchOÉH  ,âjÎ°S øjÉe 155 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,42003

     2021/5/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S :π``````````«cƒdG º`````````°SG

112 :Ü.Q 2027 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

145987 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

.õcôe Ö«∏M ,Ö«∏◊G äÉéàæe ,É¡«`a óFÉ°ùdG ƒg Ö«∏◊G ¿ƒµj Ö«∏◊G äÉHhô°ûe ,Ö«∏M

…O »J ∫G …G »J »H èæ«à«cQÉe ∫ÉHƒ∏L ¿CG ófCG ±CG ,¬«c :º``````````````````````````````````°SÉH
ájQƒaÉ¨æ°S :á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQƒaÉ¨æ«°S ,âæjƒH GQóæ°ùµ«dG 00-20 OhhQ GQóæ°ùµ«dG 438 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/5/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,…hQ112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 77.indd   2 1/26/22   1:25 PM
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

148655 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 ,πHGƒJ ,πHGƒJ πØfôb ¢ûÑc ,…É°T ,QÉ¡H …QÉc ,πHÉJ áaôb ,ºWÉªW äÉ°ü∏°U ,Iƒ¡b ,hÉcÉc

 ,áfƒë£e IQP ,á°ü∏°U ÜÉ°ûàc ,πN ,ôµ°S ,IQOƒH πHGƒJ ,áXƒH ,IQòdG ÖM QÉ°ûa ,äÉjƒ∏M

 …ô°ûÑdG ∑Ó¡à°SÓd »µ∏e ΩÓg ,hÉcÉµdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe ,πHGƒJ ¿GôØYR ,RQCG ,πëf π°ùY

.QÉ¡H ΩhôØe ΩƒK ,á«æ«ëW IhÓM ,á«ÑW äÉjÉ¨d Ωóîà°ùŸG ±ÓîH

IQÉéà∏d …ó∏ÑdG ¥ƒ°ùdG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,21  ºbQ  QÉ≤Y  ,955  ´QÉ°ûdG  ºbQ  ,…õcôŸG  ¥ƒ°ùdG  ,85  ºbQ  á≤£æŸG  :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ô£b ,áMhódG ,IQƒª©ŸG

 2021/9/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S ,…hQ112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

149194 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ∫ÉªYCG  IQGOEG  ,áÑ°SÉfi  ,á«ÑàµŸG  äGó©ŸGh  ä’B’G  ÒLCÉJ  ,∫ÉªYC’G  IQGOEG  »`a  IóYÉ°ùŸG

 hCG  ájQÉéàdG  ∫ÉªYC’G  IQGOEG  »`a  IóYÉ°ùŸG  ,∫ÉªYC’G  IQGOEG  äGQÉ°ûà°SG  ,á«ª«¶æJ  äGQÉ°ûà°SGh

 ,áeÉ©dG  äÉbÓ©dG ,∫ÉªYC’G çÉëHCG  ,¿ÓYEGh ájÉYO ,∫ÉªYC’G º«¶æJ äGQÉ°ûà°SG  ,á«YÉæ°üdG

 ,á«æ¡ŸG  ∫ÉªYC’G  äGQÉ°ûà°SG  ,äÉ©«ÑŸG  èjhôJ  hCG  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  êPÉ‰  OGóYEG  äÉeóN

 ,á«fÓYEGh ájQÉŒ äÉjÉ¨d á«æ¡e ¢VQÉ©e º«¶æJ ,á«FÉYO hCG ájQÉŒ äÉjÉ¨d ¢VQÉ©ŸG º«¶æJ

 ,AGô°ûdG  äÉÑ∏£d  ájQGOE’G  á÷É©ŸG  ,Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°T  ≈∏Y  Iô°TÉÑŸG  ájÉYódGh  ¿ÓYE’G

 »`a IóYÉ°ùŸG  ™«ªéàdG äÉeóN ,Ò¨dG äÉeóNh ™∏°S ¢ü«NÎd ájQÉéàdG IQGOE’G á÷É©e

 ájô£«ÑdGh á«dó«°üdG äGô°†ëà°ùª∏d áFõéàdG äÉeóN ,≥jƒ°ùJ ,IôJƒØdG äÉeóN ,∫ÉªYC’G

alamat 77.indd   3 1/26/22   1:25 PM
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 äÉeóÿG …OQƒŸ ∫ÉªYC’G IQGOEG ,ájQÉéàdG áWÉ°SƒdG äÉeóN ,á«Ñ£dG äGOGóeE’Gh á«ë°üdGh

 ™jQÉ°ûe  IQGOEG  äÉeóN  ,Ò¨dG  ÜÉ°ù◊  ájQÉéàdG  äÉ≤Ø°üdG  ó≤Yh  ¢VhÉØàdG  ,øjóbÉ©àŸG

 áfÉ©à°SG  ,âfÎfE’G  ™bGƒe  ≥jôW  øY  ∫ÉªYC’G  äÉeƒ∏©e  Ò`aƒJ  ,AÉæÑdG  ™jQÉ°ûŸ  ∫ÉªYC’G

.Ò¨dG º°SÉH ∫ÉªYC’G Oƒ≤Y ≈∏Y ¢VhÉØàdG ,äÉcô°û∏d …QGOE’G Ò«°ùà∏d á«LQÉN äÉ¡éH

»°ûjô≤dG ójR »∏Y AÉæHCG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 :Ü.Q ,32233 :Ü.¢U ΩÉeódG ,»°û«Ñ£dG ,57 IóMƒdG ºbQ  ódÉN ∂∏ŸG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ,2508 ≈æÑŸG ºbQ ,9581

 2021/10/11 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S ,…hQ112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

149195 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

.‹ÉŸG π«∏ëàdG ,äGQÉ≤©dG IQGOEG ,á«dÉŸG IQGOE’G ,∫GƒeC’G QÉªãà°SG ,áaÒ°U ,äGQÉ≤©dG ÒLCÉJ

»°ûjô≤dG ójR »∏Y AÉæHCG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 :Ü.Q ,32233 :Ü.¢U ΩÉeódG ,»°û«Ñ£dG ,57 IóMƒdG ºbQ  ódÉN ∂∏ŸG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ,2508 ≈æÑŸG ºbQ ,9581

 2021/10/11 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S ,…hQ112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 77.indd   4 1/26/22   1:25 PM
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150034 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a

 ,äGôgƒ› á«∏°ù∏°S óFÓb ,äGôgƒéª∏d IÒ¨°U »∏M ,äGôgƒ› QhÉ°SCG ,äGôgƒ› ºFÉ“

 ”GƒN  ,Ió∏≤e  äGôgƒ›  ,äGôgƒ›  IÒÑc  äÉ«dGó«e  ,äGô```gƒ›  ,äGô```gƒ›  ó```FÓb

 í«JÉØe  í«JÉØª∏d  äÉ≤∏M  ,äGôgƒ›  ¢ù«HÉHO  ,á```jòMC’G  Ú```jõàd  äGôgƒ›  ,äGôgƒ›

 ™æ°üd  RôN  ,äGôgƒéª∏d  Ö∏Y  ,áæjõ∏d  IÒ¨°U  π°SÓ```°S  hCG  IÒ¨°U  »∏M  É¡H  ábƒ≤°ûe

 QhÉ°SCG ,äGôgƒéŸG AGógE’ Ö∏Y ,äGôgƒéŸG ™æ°üd ΩRGƒd ,äGôgƒéª∏d ∂HÉ°ûe ,äGôgƒéŸG

.äGôgƒ› Rô£e è«°ùf øe áYƒæ°üe

∂fG ,¢SófGôH â«ZQÉJ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

-2467 ÉJƒ°ùæ«e ,¢ù«dƒHÉæ«e 3165-¢SG »H »J ,∫ƒe â«dƒµ«f 1000 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,55403

 2021/11/14 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S ,…hQ112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

150322 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

.øØ°ùdÉH øë°ûdG

§≤°ùe QGO ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,997 :Ü.Q 114 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/11/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 77.indd   5 1/26/22   1:25 PM
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150616 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ™«ÑdG  äÉjÉ¨d ΩÓYE’G πFÉ°Sh ≈∏Y ™∏°S  ¢VôY ,™∏°ùdG  ¢VôY ,∫ÉªYC’G IQGOEG  »`a IóYÉ°ùŸG

 äGOGóeE’Gh á«ë°üdGh ájô£«ÑdGh á«dó«°üdG äGô°†ëà°ùª∏d áFõéàdG  äÉeóN ,áFõéàdÉH

.á«Ñ£dG

á«FGò¨dG ΩGOh ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 22240 :Ü.¢U ,ó°ùdG á≤£æe ñƒª°ûdG ≈Ñæe ,óªM øH º«¡°S ´QÉ°T :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ô£b ,áMhódG

2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S ,…hQ112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

150690 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 äÉeƒ∏©ŸG  á«æ≤J ∫É› »`a ºYódG  äÉeóN) Üƒ°SÉM äÉfÉ«H  óYGƒb »`a äÉeƒ∏©ŸG  ™«ªŒ

.(á«Hƒ°SÉ◊G á›ÈdGh

É«Lƒdƒæµà∏d ôµàÑŸG …ô≤Ñ©dG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,176 :Ü.Q 117 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 77.indd   6 1/26/22   1:25 PM
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150694 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

.(äÉ°TÉ°ûdG ≈∏Y º«ª°üàdG á£°ûfCGh á«ªbôdG áYÉÑ£dG) áYÉÑ£dG

√Écô°Th »°Tƒ∏ÑdG ¢ù«ªN øH »∏Y øH ódÉN :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,172 :Ü.Q 117 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150722 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

.á«Ñ£dG äGOÉ«©dG äÉeóN

IQÉéà∏d ∫Éª÷G QGô°SCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,325 :Ü.Q 50 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 77.indd   7 1/26/22   1:25 PM
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150752 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a

.á«bQƒdG äÉéàæŸG áYÉæ°U

á«YÉæ°üdG ôéØdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/8 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150757 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

.Üƒ°SÉ◊G á›ôH

»°VGÎa’G QÉ°ùŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,418 :Ü.Q 37 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/8 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 77.indd   8 1/26/22   1:25 PM
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150791 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

.»∏NGódG QƒµjódG º«ª°üJ

…QÉ≤©dG ôjƒ£àdGh QÉªãà°SÓd Iô°üÑJ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/8 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150852 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

 AÓ£dG  ,¥QƒdG  π≤°U  ,äÉLƒ°ùæŸG  ≈∏Y  äÉÑ«£°ûJ  AÉØ°VEG  ,AGƒ¡dG  á«≤æJ  ,§°ûµdG  èë°ùdG

 hCG  QÉîØdG  á÷É©e  ,ºFGódG  »µdÉH  è«°ùædG  á÷É©e  ,Ωƒ«eOÉµdÉH  AÓ£dG  ,ΩÉë∏dG  ,á°†ØdÉH

 π≤°U  ,ó```∏÷G á```ZÉÑ°U ,¿OÉ``©ŸÉH  »∏£dG  ,ΩhôµdÉH  AÓ£dG  ,ájòMC’G  π≤°U  ,QÉædÉH  ±õÿG

 ,ÖgòdÉH AÓ£dG ,á«`aGôZƒJƒØdG ΩÓaC’G ¢†«ª– ,êPÉªædG áYÉÑW ,¢ùHÓŸG π«°üØJ ,AGôØdG

 AGôØdG π©L ,IOGó◊G ,Ö∏£dG Ö°ùM AGôØdG π«°üØJ ,ôjó°ü≤dÉH AÓ£dG ,AÉHô¡µdÉH AÓ£dG

 ,πµ«ædÉH AÓ£dG ,òë°ûdG ,í«`Ø°üàdG ,áæØ∏¨dG ,¬cGƒØdG ô°üY ,øë£dG ∫ÉªYCG ,å©∏d ÉehÉ≤e

 ÒÑ°üàdG  ,áZÉHódG  ,áWÉ«ÿG ,á«Lhô°ùdG  ∫ÉªYCG  ,§°ûµdG  èë°ùdÉH ™«ª∏àdG  ,Oƒ∏÷G áZÉHO

 ,ó∏÷G áYÉæ°U  ,õjô£àdG äÉeóN ,è«°ùædG áZÉÑ°U ,áZÉÑ°üdG äÉeóN ,äÉfGƒ«◊G §«æ–

 áZÉÑ°U ,äÉjÉØædGh äÓ°†ØdG áÄÑ©J IOÉYEG ,»ë£°S AÓW ¬fƒc π«∏¶àdÉH òaGƒædG á÷É©e

 ,¿GƒdC’G  π°üa  äÉeóN  ,äÓ°†ØdGh  äÉjÉØædG  ¥ôM  ,äÓ°†ØdGh  äÉjÉØædG  ±ÓJEG  ,AGôØdG

 IOÉYEG π°†aCÓd ôjhóàdG IOÉYEG ,πjƒ– ôjhóà∏d á∏HÉ≤dG OGƒŸGh äÉjÉØædG Rôa ,í«JÉØŸG áWGôN

.øjôNBÓd ò«ÑædG ™æ°U ,äÉjÉØædG ôjhóJ

alamat 77.indd   9 1/26/22   1:25 PM
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

∫Éà«e Qƒ∏«°SQCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 1160 :Ü.¢U ,ÆQƒÑª°ùcƒd 1160 ∫G  ¢ù«fÉaCG ‹iO OQÉØ«dƒH  24-26 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,1160 ,:Ü.Q

2021/12/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S :π``````````«cƒdG º`````````°SG

112 :Ü.Q 2027 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

150862 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 äÉ©ª›  ,á«FÉHô¡c  á«Yôa  ≥jOÉæ°U  ,á«FÉHô¡c  π«°UƒJ  äÉ```«`aôW  ,á```«FÉHô¡c  ä’ƒ```fi

.AÉHô¡c äÓ°Uƒe ,á«FÉHô¡c

∂fG ø°TGÒæ«L QhÉH õæªc :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,55432 :Ü.¢U ,É````Jƒ°ù«æ«e ,¢ù`````«dƒHÉ«æ«e …G ¿G ƒ````«æ«`aG 73 1400 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,55432 :Ü.Q

2021/12/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S :π``````````«cƒdG º`````````°SG

112 :Ü.Q 2027 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 77.indd   10 1/26/22   1:25 PM
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150864 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 ¢VGôZC’ á«∏Ñ¡e ä’ƒ°ùZ ,π«ªéàdG ¢VGôZC’ ºgGôe ,ΩÉªëà°SÓd á«∏«ªŒ äGô°†ëà°ùe

.á«∏«ªŒ äÉÁôc ,¥ô©∏d á∏jõe hCG á«°üî°ûdG áë°üdG

π«àª«fRQCG ≈L iÉc .ƒc & ¢ûJG ≈H ΩG ≈L ∞dh §°ùZhG .QG iO :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉŸCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

É«fÉŸCG ,33611 :Ü.Q ,33611 :Ü.¢U ,ó∏«`Ø«∏«H 33611 56 GÎ°ùcGôHOƒ°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S :π``````````«cƒdG º`````````°SG
112 :Ü.Q 2027 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

150866 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

 á«eƒKôL äGô°†ëà°ùe ,á«ÑW äÉjÉ¨d á«d’R äGô°†ëà°ùe ,á«ÑW äÉjÉ¨d á«d’R á«FGòZ OGƒe

 ,á«ÑW äGOÉª°V ,á«ÑW äÉjÉ¨d ΩÉªëà°SG äGô°†ëà°ùe ,ájô£«ÑdG h á«Ñ£dG äÉeGóîà°SÓd

 ΩÉªëà°SG  äGô°†ëà°ùe  ,º≤©e  ø£b  ,á«ÑW  äÉjÉ¨d  ÚL’ƒc  ,á«ÑW  äÉjÉ¨d  »µ∏e  ΩÓg

.»Ñ£dG ΩGóîà°SÓd á«∏Ñ¡e ä’ƒ°ùZ ,á«ÑW äÉjÉ¨d ΩÉªëà°SG ìÓeCG ,á«LÓY

π«àª«fRQCG ≈L iÉc .ƒc & ¢ûJG ≈H ΩG ≈L ∞dh §°ùZhG .QG iO :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉŸCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

É«fÉŸCG ,33611 :Ü.Q ,33611 :Ü.¢U ,ó∏«`Ø«∏«H 33611 56 GÎ°ùcGôHOƒ°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S :π``````````«cƒdG º`````````°SG
112 :Ü.Q 2027 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150869 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

 äÉeóN  ,π«ªéàdG  äÉfƒdÉ°U  äÉeóN  ,á«ë°üdG  ¢VGôZCÓd  áeÉ©dG  äÉeÉª◊G  äÉeóN

 äÉeóN  ,øjó«dG  ôaÉXCÉH  ájÉæ©dG  ,∂«dóàdG  êÉ°ùŸG  ,á«ë°üdG  ájÉYôdG  ,á«Ñ£dG  äGOÉ«©dG

 ,á«ë°U IQÉ°ûà°SG ,áë°üdG õcGôe äÉeóN ,á«ë°üdG äÉ©éàæŸG äÉeóN ,ájQÉîÑdG äÉeÉª◊G

.ábÉYE’G …hP OGôaCÓd á«ÑW íFÉ°üf

óàª«d ËÒ∏«`a :º``````````````````````````````````°SÉH
ájóf’ôjEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

GóædôjEG ,2 ø∏HO ,‹ƒg ´QÉ°T 23/22 ,¢ShÉg ¢ùjƒL :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,…hQ112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

150871 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

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

 ºYÉ£e äÉeóN ,á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£e äÉeóN ,ºYÉ£ŸG äÉeóN

.áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG Ëó≤J

»°S ∫G ∫G ,õ«°ùjGôHÎfG õfƒL »ª«L :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,61820 …ƒæ«dEG ,ÚÑeÉ°T ∞jGQO ¢ùcƒa 2202 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,…hQ112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 77.indd   12 1/26/22   1:25 PM
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150872 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 πHGƒJ ,πHGƒJ äÉ°ü∏°U ,»LôaG õÑN ,äÉæé©e ,äÉ°ûjhóæ°S ,∫OôN ,õÑN ,πHGƒJ ,âjƒµ°ùH

.á£∏°S

»°S ∫G ∫G ,õ°ùjGôHÎfG õfƒL »ª«L :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,61820 …ƒæ«dEG ,ÚÑeÉ°T ∞jGQO ¢ùcƒa 2202 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,…hQ112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

150873 :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

.áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG Ëó≤J ºYÉ£e äÉeóN ,á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£e äÉeóN

»°S ∫G ∫G ,õ«°ùjGôHÎfG õfƒL »ª«L :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,61820 …ƒæ«dEG ,ÚÑeÉ°T ∞jGQO ¢ùcƒa 2202 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,…hQ112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150878 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 äÓ°Uh  iôNCG  π«°UƒJ  äGhOGh  òNBÉeh  ¢ùHGƒb  ,á«FÉHô¡c  í«JÉØe  ,äGOGóY  ,QGòfEG  Iõ¡LCG

 ,IQGô◊G áLQO äGô°TDƒe ,ó©H øY ºµ– Iõ¡LCG ,∞°TGƒc ,AÉHô¡c ÉjÓN í«JÉØe ,á«FÉHô¡c

 ,á«FÉHô¡µdG êQÉîª∏d á«£ZCG ,á«FÉHô¡c Aƒ°†∏d äÉª¶æe äÉàaÉN ,ÜGƒHCÓd á«FÉHô¡c ¢SGôLCG

.ó©H øY ºµ– Iõ¡LCG É¡Ø°UƒH á«fhÎµdEG í«JÉØe π°SÓ°S

¢SG CG ¢SG õjÎ°SófG ∂jÎµ«dG Qó«æ°û°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa :á`````````````````````````«°ùæ÷G

É°ùfôa ,ø°û«ª«dÉe πjhQ 92500 , Òfƒe ∞jRƒL ƒjQ 35 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,…hQ112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

150880 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a

 ,IAÉ°VEÓd äBÉ°ûæeh Iõ¡LCG ,(Aƒ°†∏d á«FÉæK äÉeÉª°U h)á«FÉHô¡µdG AGƒ°VCÓd òNBÉe ,í«HÉ°üe

.LED á©°ûe á«Fƒ°V äÉ«FÉæãH IQÉfEG Iõ¡LCG

¢SG CG ¢SG õjÎ°SófG ∂jÎµ«dG Qó«æ°û°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa :á`````````````````````````«°ùæ÷G

É°ùfôa ,ø°û«ª«dÉe πjhQ 92500 , Òfƒe ∞jRƒL ƒjQ 35 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,…hQ112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 77.indd   14 1/26/22   1:25 PM
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150881 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 ,ô©°û∏d  äÉfƒ∏e  ,ô©°û∏d  ,ø°Tƒd  ∫ƒ°ùZ  ,ΩÉªëà°SÓd  á«∏«ªŒ  äGô°†ëà°ùe  ,¿ƒHÉ°U

 äGô°†ëà°ùe ,Qƒ£Y ,ƒÑeÉ°T ,¢Tƒeô∏d π«ªŒ äGô°†ëà°ùe ,ô©°ûdG ó«©Œ äGô°†ëà°ùe

 äGô°†ëà°ùe ,â«dGƒà∏d OGƒe ¥ô©∏d äGOÉ°†e ,ábÓM äGô°†ëà°ùe ,Iô°ûÑdÉH ájÉæ©∏d π«ªŒ

 …GÈ°S  PGPQ  ,äÉfGƒ«ë∏d  hCG  ô°ûÑ∏d  á¡jôµdG  íFGhôdG  äÓjõe  ,∞«ëæàdG  äÉjÉ¨d  π«ªŒ

 ÚL’ƒµdG äGô°†ëà°ùe ,ô©°ûdG º«©æàd äGô°†ëà°ùe ,ô©°û∏d º°SÓH ,±ÉL ƒÑeÉ°T ,ô©°û∏d
.á«JÉÑf π«ªŒ äGô°†ëà°ùe ,á«∏«ªŒ äÉjÉ¨d

 »æÑeƒc πÑeÉL ófBG ÎchôH GP :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,45202 ƒjÉghCG ,»JÉæ«°ùæ«°S ,GRÓH πÑeÉL ófBG ÎchôH ¿h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG                                    

2021/12/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S ,…hQ112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

150942 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 π°ùZ »`a π```ª©à°ùJ iô```NCG  OGƒ```eh á°ûªbC’G ¢†««ÑJ äGô°†ëà°ùe) π«ªŒ äGô°†ëà°ùe

 ,ájô£Y äƒjRh Qƒ£Y ,¿ƒHÉ°U ,§°ûch »∏Lh π≤°Uh ∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe ,¢ùHÓŸG »ch

.(¿Éæ°SCG äÉØ¶æe ,ô©°û∏d ( ø°Tƒd ) ∫ƒ°ùZ ,π«ªŒ äGô°†ëà°ùe

ì.Ω.¢T á∏∏ÑŸG πjOÉæª∏d äGQÉeE’G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO ,GõaÉL ,18080:Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

alamat 77.indd   15 1/26/22   1:25 PM
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151079 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.øØ°ùdG ìÓ°UEGh AÉæH

øjQÉe ¿É£∏°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,131 :Ü.Q 44 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/16 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151083 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.»ÑàµŸG •É°ûædGh ∫ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEG

ájQÉéàdG ∫ÉªYCÓd á«dhódG ô≤°TC’G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,133 :Ü.Q 2579 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/16 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 77.indd   16 1/26/22   1:25 PM
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151085 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.ôjó°üàdGh OGÒà°S’G ä’Éch äÉeóN

…õb ƒJhG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉfi ,123 :Ü.Q 122 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/12/16 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151086 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

IQÉéà∏d IÉ«◊G RƒeQ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/12/16 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 77.indd   17 1/26/22   1:25 PM

-69-



(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151087 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.AÉæÑdGh ä’hÉ≤ŸG

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

¿ÉªY áæ£∏°S ,171 :Ü.Q ,319 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/12/16 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151090 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.ºYÉ£ŸG äÉeóN

á©eÓdG ¢VƒÿG êÉJ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉfi ,Ö«°ùdG áj’h ,¢VƒÿG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/12/16 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 77.indd   18 1/26/22   1:25 PM
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151114 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

.»∏NGódG º«ª°üàdG

á«còdG áª¶fCÓd ôNÉØdG ∫õæŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 :Ü.Q 1940 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/12/16 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151118 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.Qƒ£©dG ,π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe ,ájòMC’G ,ÚJÉ°ùØdG ,ÖFÉ≤◊G ,π«°ûdG ,äÉjÉÑ©dG ™«H

≥«fC’G ¢SÉÑ∏dG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/12/18 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 77.indd   19 1/26/22   1:25 PM

-71-



(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151139 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

IQƒ£àŸG ™jQÉ°ûª∏d ¢SGhÉc :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,349 :Ü.Q ,511 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/12/19 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151151 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 ≥«bódGh ƒZÉ°ùdGh Écƒ«HÉàdGh RQC’Gh á«YÉæ£°U’G Iƒ¡≤dGh hÉcÉµdGh …É°ûdGh Iƒ¡≤dG) hÉcÉc

 π°ù©dGh ôµ°ùdGh êƒ∏ãdGh äÉjƒ∏◊Gh äÉæé©ŸGh õÑÿGh ÜƒÑ◊G øe áYƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸGh

 äÉ°ü∏°üdGh  πÿGh  ∫OôÿGh  ΩÉ©£dG  í∏eh  õÑÿG  ¥ƒë°ùeh  IÒªÿGh  Oƒ°SC’G  π°ù©dGh

 ≥«bO  ,äGQÉ¡H  ,äÉjƒ∏M  ,πHGƒJ  ,…É°T  ,ÜƒÑ◊G  äGô°†ëà°ùe  ,Iƒ¡b  ,(ó«∏÷Gh  πHGƒàdGh

 ,»YÉæ£°UG øH ,Écƒ«HÉJ ,ƒZÉ°S ,RQCG ,äÉæé©e ,∫OôN ,πëf π°ùY ,õÑN ,IÒªN ,πN ,ΩÉ©£∏d

.IRÉÑN ¥ƒë°ùe

õªà°ù«°S ¢SG ƒ«∏HO ¬jG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,õæ©dG Qƒg - Ö«Ñ°T øH ó°TGQ óªMCG óMGƒdCG óÑY ∂∏e 26 ºbQ πfi :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G »HO ,11370Ü.¢U

 2021/12/20 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
á«ŸÉ©dG áæjõdG :π``````````«cƒdG º`````````°SG

   ¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 77.indd   20 1/26/22   1:25 PM
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151152 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 ≥«bódGh ƒZÉ°ùdGh Écƒ«HÉàdGh RQC’Gh á«YÉæ£°U’G Iƒ¡≤dGh hÉcÉµdGh …É°ûdGh Iƒ¡≤dG) hÉcÉc

 π°ù©dGh ôµ°ùdGh êƒ∏ãdGh äÉjƒ∏◊Gh äÉæé©ŸGh õÑÿGh ÜƒÑ◊G øe áYƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸGh

 äÉ°ü∏°üdGh  πÿGh  ∫OôÿGh  ΩÉ©£dG  í∏eh  õÑÿG  ¥ƒë°ùeh  IÒªÿGh  Oƒ°SC’G  π°ù©dGh

 ≥«bO  ,äGQÉ¡H  ,äÉjƒ∏M  ,πHGƒJ  ,…É°T  ,ÜƒÑ◊G  äGô°†ëà°ùe  ,Iƒ¡b  ,(ó«∏÷Gh  πHGƒàdGh

 ,»YÉæ£°UG øH ,Écƒ«HÉJ ,ƒZÉ°S ,RQCG ,äÉæé©e ,∫OôN ,πëf π°ùY ,õÑN ,IÒªN ,πN ,ΩÉ©£∏d

.IRÉÑN ¥ƒë°ùe

õªà°ù«°S ¢SG ƒ«∏HO ¬jG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,õæ©dG Qƒg - Ö«Ñ°T øH ó°TGQ óªMCG óMGƒdCG óÑY ∂∏e 26 ºbQ πfi :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G »HO ,11370 :Ü.¢U

 2021/12/20 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
á«ŸÉ©dG áæjõdG :π``````````«cƒdG º`````````°SG

   ¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

151154 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.õHÉîŸG äÉéàæÃ á≤∏©àŸG áFõéàdG äÉeóN

ájQÉéàdG å«¨dG á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/12/20 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 77.indd   21 1/26/22   1:25 PM
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151155 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 ≥«bódGh ƒZÉ°ùdGh Écƒ«HÉàdGh RQC’Gh á«YÉæ£°U’G Iƒ¡≤dGh hÉcÉµdGh …É°ûdGh Iƒ¡≤dG) hÉcÉc

 π°ù©dGh ôµ°ùdGh êƒ∏ãdGh äÉjƒ∏◊Gh äÉæé©ŸGh õÑÿGh ÜƒÑ◊G øe áYƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸGh

 äÉ°ü∏°üdGh  πÿGh  ∫OôÿGh  ΩÉ©£dG  í∏eh  õÑÿG  ¥ƒë°ùeh  IÒªÿGh  Oƒ°SC’G  π°ù©dGh

 ≥«bO  ,äGQÉ¡H  ,äÉjƒ∏M  ,πHGƒJ  ,…É°T  ,ÜƒÑ◊G  äGô°†ëà°ùe  ,Iƒ¡b  ,(ó«∏÷Gh  πHGƒàdGh

 ,»YÉæ£°UG øH ,Écƒ«HÉJ ,ƒZÉ°S ,RQCG ,äÉæé©e ,∫OôN ,πëf π°ùY ,õÑN ,IÒªN ,πN ,ΩÉ©£∏d

.IRÉÑN ¥ƒë°ùe

õªà°ù«°S ¢SG ƒ«∏HO ¬jG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,õæ©dG Qƒg - Ö«Ñ°T øH ó°TGQ óªMCG óMGƒdCG óÑY ∂∏e 26 ºbQ πfi :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G »HO ,11370:Ü.¢U

 2021/12/20 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
á«ŸÉ©dG áæjõdG :π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

151156 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a

.»°üî°ûdG ΩGóîà°SÓd á«FÉHô¡c ìhGôe

AÉHô¡µ∏d ø°ù◊G ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,1948 :Ü.Q 112 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/12/20 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 77.indd   22 1/26/22   1:25 PM
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151157 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 ƒZÉ°ùdGh Écƒ«HÉàdGh RQC’Gh á«YÉæ£°U’G Iƒ¡≤dGh hÉcÉµdGh …É°ûdGh Iƒ¡≤dG)ƒZÉ°S ,IÒªN

 êƒ∏ãdGh  äÉjƒ∏◊Gh  äÉæé©ŸGh  õÑÿGh  ÜƒÑ◊G  øe  áYƒæ°üŸG  äGô°†ëà°ùŸGh  ≥«bódGh

 πÿGh ∫OôÿGh ΩÉ©£dG í∏eh õÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿGh Oƒ°SC’G π°ù©dGh π°ù©dGh ôµ°ùdGh

 äGô°†ëà°ùe  ,IRÉÑN  ¥ƒë°ùe  ,»YÉæ£°UG  øH  ,Écƒ«HÉJ  ,(ó«∏÷Gh  πHGƒàdGh  äÉ°ü∏°üdGh

 ,πëf π°ùY ,õÑN ,πN ,äGQÉ¡H ,äÉjƒ∏M ,πHGƒJ ,…É°T ,Iƒ¡b ,hÉcÉc ,ΩÉ©£∏d ≥«bO ,ÜƒÑ◊G

.RQCG ,äÉæé©e ,∫OôN

õªà°ù«°S ¢SG ƒ«∏HO ¬jG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,õæ©dG Qƒg - Ö«Ñ°T øH ó°TGQ óªMCG óMGƒdCG óÑY ∂∏e 26 ºbQ πfi :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G »HO ,11370Ü.¢U

 2021/12/20 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
á«ŸÉ©dG áæjõdG :π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

151174 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

.Qƒ£Y ,(ô©°ûdGh Iô°ûÑdÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe) π«ªŒ äGô°†ëà°ùe

 ‹ÉãŸG ∂jô°ûdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/12/20 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 77.indd   23 1/26/22   1:25 PM
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151201 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

.(¢ùæJ ∫OÉH) á«°VÉjôdG ájófC’G ,ÜÉ©dCG

∫ÉªYCÓd ¿É› áÑîf :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/12/20 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151202 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

.á«dó«°U

»Ñ£dG ∫ÉæŸG õcôe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,316 :Ü.Q 42 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/12/20 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 77.indd   24 1/26/22   1:25 PM
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151207 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.É¡JÉ≤ë∏eh IõgÉ÷G ¢ùHÓª∏d áFõéàdÉH ™«ÑdG

‹ÉãŸG ∫Éª°ûdG §N :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,266 :Ü.Q 511 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/12/20 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151208 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

»JGƒ∏dG ¬`∏dGóÑY øH »∏Y øH óªMCG á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/12/20 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 77.indd   25 1/26/22   1:25 PM
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151209 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.ÉjGó¡dG ìGƒdCG π«é°ùJ äÉeóN

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d …Ò¶ædG ó°TGQ ƒHCG ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/12/20 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151322 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 äÉeóN  ,ÜGô°ûdGh  ΩÉ©£dÉH  ø```jƒªàdG  ,∫õ```ædGh  ¥OÉæ```ØdG  áeÉbE’G  ÚeCÉJ  ÖJÉµe  äÉeóN

 õéM  ,ºYÉ£ŸG  äÉeóN  ,¥OÉæØdG  äÉeóN  ,∫õædG  äÉeóN  ,äÉjÒàaÉµdG  äÉeóN  ,»gÉ≤ŸG

.ΩÉ©£dG ÚjõJ ,äÓ«JƒŸG IÒ¨°üdG ¥OÉæØdG äÉeóN ,∫õædG

∫ÉªYC’Gh IQÉéà∏d »∏jGƒdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/12/26 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 77.indd   26 1/26/22   1:25 PM
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151325 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.(≈¡≤e) »gÉ≤ŸG äÉeóN

IQÉéà∏d »Hƒæ≤dG ó«©°S ∑QÉÑe ¢ù«ªN óªfi :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/12/26 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151333 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 Ëó≤J  ºYÉ£e  äÉeóN  ,ºYÉ£ŸG  äÉeóN  ,»gÉ≤ŸG  äÉeóN  ,ÜGô°ûdGh  ΩÉ©£dÉH  øjƒªàdG

.áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG

øjƒªàdG äÉeóÿ »`Ø°Sƒj :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/12/26 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 77.indd   27 1/26/22   1:25 PM
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151342 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.±É÷G π«°ù¨dG

ájQÉéàdG ™jQÉ°ûª∏d á«ÑgòdG π°UGƒàdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/12/26 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151359 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸGh ºYÉ£ŸG

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

¿ÉªY áæ£∏°S ,324 :Ü.Q 55 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/12/27 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 77.indd   28 1/26/22   1:25 PM
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151360 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

.(äÉjÉÑY •É«N) ¢ùHÓŸG áWÉ«N

IQÉéà∏d ô¡a ƒHCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/12/27 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151365 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

.»∏NGO QƒµjOh º«ª°üJ

á∏eÉ°ûdG ôµØdG ÉjGhR :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/12/27 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

 

alamat 77.indd   29 1/26/22   1:25 PM
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151379 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.É¡©HGƒJh äGQGƒ°ù°ùc’Gh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H

IóëàŸG √hôH :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,314 :Ü.Q42 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/12/28 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151395 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.QÉÑMC’G ™«H

Ω.Ω.¢T IóëàŸG ™jQÉ°ûª∏d ¥ô°ûŸG QƒædG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,117 : :Ü.Q 9 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/12/28 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 77.indd   30 1/26/22   1:25 PM
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151401 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

 ,¿Éµ°SE’G  AÓch  ,äGQÉ≤©dG  ä’Éch  äÉeóN  ,Iô°ùª°ùdG  ,äGQÉ≤©dG  ÒLCÉJ  ,ÚeCÉàdG  äÉeóN

 á«dÉŸG ¢Vhô≤dG ,‹ÉŸG π«°üëàdG º«¶æJ ,äGQÉ≤©dG ÚªãJ ,¿ƒjódG π«°ü– ä’Éch äÉeóN

 ,á«æµ°ùdG ≥≤°ûdGh äGQÉ≤©dG ÖJÉµe ,≥≤°ûdG ÒLCÉJ ,äGQÉª©dG IQGOEG ,äGQÉ≤©dG IQGOEG ,πjƒ“

 ÖJÉµŸG ÒLCÉJ ,AÉæÑdG ™jQÉ°ûŸ πjƒªàdG Ö«JôJ ,äGQÉ≤Y ÖJÉµŸG ÒLCÉJ ,äGQÉéjE’G π«°ü–

 ôjó≤J ¢VGôZC’ QÉ©°SC’G ¢VhôY OGóYEG ,ájQÉ≤©dG ¿hDƒ°ûdG ,á«dÉe çÉëHCG ,∑Î°ûŸG πª©∏d

.áØ∏µàdG

IQÉéà∏d »Ñ°SÉª¡W :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/12/28 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151408 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

.(ô≤ÑdG Ö«∏M øe ô°†ëà°ùe øª°S)ΩÉ©£∏d äƒjR

√õ«ªàŸG AÉ£©dG áMGh :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/12/28 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 77.indd   31 1/26/22   1:25 PM
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151413 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.…QÉŒ õcôe

IOÉ©°ùdG AÉª°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,121 :Ü.Q 24 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/12/28 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151414 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.ádÉ≤ÑdG äÓfi

áãjó◊G ´GóHE’G ¢ùM :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,113 :Ü.Q 112 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/12/28 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 77.indd   32 1/26/22   1:25 PM
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151420 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.ºYÉ£ŸG äÉeóN ,»gÉ≤ŸG äÉeóN

ƒ£dG IôgR ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,929 :Ü.Q 122 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/12/28 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151422 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

IQÉéàd »ŸÉ°ùdG ¿É£∏°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,132 :Ü.Q 2106 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/12/29 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 77.indd   33 1/26/22   1:25 PM
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151437 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

.á«°VÉjôdG á£°ûfC’G

á«°VÉjôdG ™jQÉ°ûª∏d IQÉ¡ŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,980 :Ü.Q  133 Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/12/29 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151442 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

.Üƒ°SÉ◊G á›ôH

IQÉéà∏d ‹ÉLOõdG øªMôdGóÑY ƒHCG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 3875 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/12/29 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 77.indd   34 1/26/22   1:25 PM

-86-



(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151445 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

.äÉYGQódGh ÚJÉ°ùØdGh á«FÉ°ùædG äÉjÉÑ©dG π«°üØJ

IQÉéà∏d ¬Ñ«£dG √ôjõ÷G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,520 :Ü.Q 114 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/12/29 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151468 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.ºYÉ£ŸGh ïHÉ£ŸG äGó©e ™«H

»Ñ«∏°üdG º°ù«g ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/12/29 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 77.indd   35 1/26/22   1:25 PM
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151491 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

.QƒîH ,Qƒ£Y ,ájô£Y äƒjR ,Qƒ£©dG áYÉæ°üd ´Éæ©f

IQÉéà∏d »eƒ«µdG ôgÉW ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,316 :Ü.Q29 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/12/30 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151496 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 ,∂©c  ,πZôH  ,ÆhO  äƒ```¡dG  äÉ```°ûjhóæ°S  ,äÉ°ûjhóæ°ùdG  Í÷ÉH  ,äÉ°ûjhóæ°S  ,…É°T  ,Iƒ¡b

.á°ü∏°U ÜÉ°ûàc ,õ«fƒjÉe ,áXƒH ,¬J’ƒcƒ°T

ájQÉéàdG è«∏ÿG ábGô°TEG ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,ø°ùMƒ`H »æH ¿Ó©L ,318 :Ü.Q ,111 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/12/30 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 77.indd   36 1/26/22   1:25 PM
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151501 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

√Écô°Th »Lô°ûdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,á∏«Ñ©ŸG ,122 :Ü.Q 130 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/12/30 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151750 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

.¿Éæ°SCG ¿ƒé©e ,¿Éæ°SCG äÉØ¶æe

IQÉéà∏d IóëàŸG πeC’G áHÉë°S á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,ádÓ°U áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2022/1/11 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 77.indd   37 1/26/22   1:25 PM
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150874 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 4 áÄØdG »`a

 ,è«°ùædG âjR ,äÉ≤dõe ,≥«dõJ ºë°T ,∫õjO âjR ,≥«dõJ âjR ,»YÉæ°U ºë°T ,π«ã‡ ∫ƒëc

.äÉcôfi âjR ,™£b ™FGƒe ,á«æ≤J äÉjÉ¨d ´hôN âjR ,»YÉæ°U âjR ,¥GÎMEÓd πHÉb âjR

Ω.Ω.P áeÉ©dG IQÉéà∏d ∫ƒà°ùjôH :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 êôH  ,»MÉæ÷G  ó©jƒL  OGôe  ΩÓ°ùdG  óÑY  ∂∏e  1231  ºbQ  Öàµe  :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO ,áØ«∏N

2021/12/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S ,…hQ112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

150877 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

 äGó«Ñe  ,äÉjô£a  äGó«Ñe  ,äGô°ûM  äGó«Ñe  ,IQÉ°†dG  äÉfƒ«◊G  IOÉHE’  äGô°†ëà°ùe

 ÜÉ°ûYG  äGó«Ñe ,IQÉ°†dG  äÉJÉÑædG  ≈∏Y AÉ°†≤∏d  äGô°†```ëà°ùe ,ÜÉ````°ûYCG  äGó«Ñe ,º«KGôL

.äÉaB’G äGó«Ñe ,IQÉ°†dG äÉfGƒ«◊Gh äGô°û◊G IOÉHE’ äGô°†ëà°ùe ,IQÉ°V

∂fG ,hôLCG ¢SG ∫Éµ«ª««c ƒ°ùà«e :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉHÉj :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉHÉ«dG ,ƒ«cƒW ,ƒc - ƒ°ûJ ,»°TÉÑfƒ¡«f 1-19-1 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,…hQ112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 77.indd   38 1/26/22   1:25 PM
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151417 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.ºYÉ£ŸG äÉeóN

ä’hÉ≤ŸGh AÉ°ûfEÓd »Hô©dG ôªædG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,859 :Ü.Q 133 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/28 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151494 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

.ôFÉ£a ,äÉæé©e

ájô°ü©dG á≤dCÉàŸG Oƒ÷G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,913 :Ü.Q 118 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/30 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 77.indd   39 1/26/22   1:25 PM
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(1427) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151347 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.™∏°ùdG ¢VôY

Ω.Ω.¢T ôjƒ£à∏d ô°†NC’G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/27 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150384 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.(…QÉŒ Öàµe) á«YÉæ°üdG hCG ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G IQGOEG »`a IóYÉ°ùŸG

á«ªæà∏d §≤°ùe Éª°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉfi ,Ö«°ùdG áj’h ,á«Hƒæ÷G ídGƒŸG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/11/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 77.indd   40 1/30/22   9:18 AM
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اجلريدة الر�سمية العدد )1427(

�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: 1331245
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43 

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2016/5/12م
رقم وتاريخ �جلريدة �لر�سمية للو�يبو �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 2018/3 فـي 2018/2/1م
BISTORYA GIDA SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI :ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك��

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: بابل العاملية �ص.م.م
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 624 ر.ب: 132، ولية ال�سيب، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان
جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/1/19م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/1/20م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 80165
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39 

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/4/10م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1039 فـي 2013/12/22م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك:بودجيت رينت اأ كار �سي�ستم، انك
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: �سركة خدمات ال�سفر �ص.م.م
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 889  ر.ب: 100، ولية ال�سيب، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان
جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/1/25م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/1/25م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1427(

�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: 91989
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/6/26م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1103 فـي 2015/6/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: م�سنع نزوى لتعبئة ال�ساي
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ورثة ماجد خمي�س خلفان الرحبي للتجارة �س.�س.و

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 785 ر.ب: 114, �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/1/23م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 1/24/ 2022م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 140216
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/11/9م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1370 فـي 2020/12/13م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اأحالم بات للتجارة 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: الركن املزهر للتجارة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/1/2م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 1/24/ 2022م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1427(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 134411 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/7/23م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1332 فـي 2020/3/8م  

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مل�سة اأنوثة للتجارة 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: مل�سة اأنثة الراقية �س.م.م 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 192 ر.ب: 315, �سلطنة عمان

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/1/13م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 1/18/ 2022م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 33194

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 34

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/5/3م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 821 فـي 2006/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: الفاخر لتجارة التبغ

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأي اأف ديفـيلومبنت هولدينغ ليمتد 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة

املاي  دبـــي  مركـــز  املاليـــة,  الإمارات  اأبراج   ,3 ا�س طابق   317 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

العاملي, �س.ب: 79947, دبي, الإمارات العربية املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الإمارات العربية املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/3/17م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/1/24م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 9610 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2003/3/11م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 724 فـي 2002/8/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: غريت ليك�س كيميكال )يوروب( جي ام بي ات�س

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: بي دبليو اأ واتر اديتيفـي�س يو كاي ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 100 باربريويل �سكوير, مان�س�سرت ام 2 3 اأ بي, اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2006/5/12م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 1/18/ 2022م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 10228 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 1

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/6/12م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 760 فـي 2004/2/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: غريت ليك�س كيميكال )يوروب( جي ام بي ات�س

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: بي دبليو اأ واتر اديتيفـي�س يو كاي ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 100 باربريويل �سكوير, مان�س�سرت ام 2 3 اأ بي, اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2006/5/12م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 1/18/ 2022م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 10229 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 1

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/6/12م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 760 فـي 2004/2/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: غريت ليك�س كيميكال )يوروب( جي ام بي ات�س

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: بي دبليو اأ واتر اديتيفـي�س يو كاي ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 100 باربريويل �سكوير, مان�س�سرت ام 2 3 اأ بي, اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2006/5/12م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 1/18/ 2022م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 66373

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 11

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2011/12/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 938 فـي 2011/7/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: انوفـيتف �ستيم تكنولوجيز انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: بروباك �سي�ستيمز ال تي دي 

 �جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: كندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ايردري, األربتا, كندا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: كندا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2018/6/14م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/1/24م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 128636

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/11/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1298 فـي 2019/6/23م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: حدود الوطن �ش.م.م

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: تالل النه�ضة العاملية �ش.�ش.و

 اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�ضناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 1031 ر.ب: 111, �ضلطنة عمان 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �ضلطنة عمان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/1/24م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/1/24م 
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ا�ستــدراك

تنوه وز�رة �لتجــارة و�ل�شناعــة وترويج �ال�شتثمار �إلـى �أنــه قـد وقع خطــاأ مادي عنـد ن�شـر 

بيانــات جتديـد مـدة حماية العالمة التجارية رقم )7491(، �ملن�شورة فـــي �جلريدة �لر�شميــة 

العــــدد )1422(، الــ�ســـادر بتاريــخ 21 جمــادى �الأولــى 1443هـ، �ملو�فـــق 26 دي�سمبــر 2021م، 

�إذ وردت كاالآتـي: 

م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنــــــةا�ســـــم ال�سركــــــة

1995/1/14التجارة وال�سناعةورناكو.يو.�أ�س. �أنك213144

وال�سحيــــح هــــو :

م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنــــــةا�ســـــم ال�سركــــــة

2003/3/24التجارة وال�سناعةوورناكو يو ��س �أنك217491

لــــذا لــــزم التنويــــه.

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
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ا�ستــــدراك

بالإ�ســـــــــارة اإلـى اإعـــــالن بـــــدء اأعمــــال الت�سفيـــة ل�سركـــــــة تي اآر �سي ال�سـرق الأو�ســط �ش.م.م، 

املن�ســـــور فـي اجلريدة الر�سمية العدد )1157(، ال�سـادر بتاريخ 3 ذو القعدة 1437هـ، املوافـق 

7 اأغ�سط�ش 2016م، تنـــوه وزارة التجـــارة وال�سناعــــة وترويــج ال�ستثمــار اإىل اأنه قد مت عزل 

امل�سفي الفا�سل / حممود بن حممد بن �سليم ال�سيابي، وتعيني �سركة مور �ستيفنز �ش.م.م، 

التي  الأمور  كافة  فـي  امل�سفية  اأعــاله، وعلى اجلميع مراجعة  املذكـــورة  لل�سركـة  م�سفية 

تتعلق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتي:

هاتف رقم: 24061000 - 92779898

لـــذا لـــزم التنويـــه. 

 وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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ا�ستــــدراك

اأعمال الت�سفية لـ�سركة القبعة للتجارة �ش.�ش.و، املن�سـور فـي  بـــدء  اإعــالن  اإلـى  بالإ�سـارة 

اجلريدة الر�سمية العدد )1409(، ال�سادر بتاريخ 19 �سفر 1443هـ، املوافـق 26 �سبتمرب 2021م، 

تنـــوه وزارة التجـــارة وال�سناعــــة وترويــج ال�ستثمــار اإلــى اأنـــه قد مت عــزل امل�سفـــي / مكتـــب 

الفي�ســــل لتدقيــق احل�سابـــات، وتعيــني مكتب الطاوؤو�ش الذكي لتعقب املعامالت، م�سفيا 

تتعلق  التي  الأمور  كافة  فـي  امل�سفي  مراجعة  اجلميــع  وعلـــى  اأعــاله،  املذكـــورة  لل�سركـــة 

باأعمال ال�سركة على العنوان الآتي:

�ص.ب: 1262 ر.ب: 111

هاتف رقم: 95700080 -  94772539

لـــذا لـــزم التنويـــه. 

 وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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حممد بن م�شلم بن ن�شيب املع�شني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة حممد بن م�شلم بن ن�شيب املع�شني و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

�أنـه يقــوم بت�سفـية �سركـــة حممد بن م�سلم بن  �ملع�سني  يعلن حممد بن م�سلم بن ن�سيب 

�لـتجــاري  �أمانة �ل�سجــل  لــدى  ن�سيب �ملع�سنــي و�سريكــه للتجــارة - ت�سامنيــة, و�مل�سجلــة 

�لغـيــــر,  �أمــام  �لت�سفـية  فـي  �ل�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وللم�سفـي وحـده   ,1029966 بالرقـم 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى  وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـي فـي كافــــــة �لأمــور 

�لعنو�ن �لآتـي:

 هاتف رقم: 99694048 
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـي
وليد بن �شامل بن حممد البلو�شي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع جيالن الرائدة �ش.م.م

يعلن وليد بن �سامل بن حممد �لبلو�سي �أنـه يقــوم بت�سفـية �سركـــة م�ساريع جيالن �لر�ئدة 

�ل�سركاء  لتفاق  وفقا   ,1341799 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�سجل  �أمانة  لدى  و�مل�سجلة  �ش.م.م, 

�ملوؤرخ 2021/10/11م, وللم�سفـي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـية �أمــام �لغـيــــر, 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى  وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـي فـي كافــــــة �لأمــور 

�لعنو�ن �لآتـي:

والية ال�شيب - حمافظة م�شقط
�ش.ب: 130 ر.ب: 111

 هاتف رقم: 91182999 
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـي
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حممد بن رم�شان بن جمعان جمزح
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اخلطوط احلرة - تو�صية

يعلن حممد بن رم�سان بن جمعان جمزح �أنـه يقــوم بت�سفـية �سركـــة �خلطوط �حلرة - 

تو�سية, و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم 1060765, وللم�سفـي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـية �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـي فـي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

 هاتف رقم: 99498959 
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـي
جمعة بن �شامل بن خليفة الهنائي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الفواكه الطازجة املتحدة �ش.م.م

يعلن جمعة بن �سامل بن خليفة �لهنائي �أنـه يقــوم بت�سفـية �سركـة �لفو�كه �لطازجة �ملتحدة 

�ل�سركاء  لتفاق  وفقا   ,1360281 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�سجل  �أمانة  لدى  و�مل�سجلة  �ش.م.م, 

�ملوؤرخ 2022/1/19م, وللم�سفـي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـية �أمــام �لغـيــــر, 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى  وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـي فـي كافــــــة �لأمــور 

�لعنو�ن �لآتـي:

والية ال�شيب - حمافظة م�شقط
�ش.ب: 102 ر.ب: 124

 هاتف رقم: 99414435 
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـي
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يا�شر بن عبداللـه بن �شعيد الروا�ش
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأف�شل للمكافحة �ش.م.م

للمكافحة  �لأف�سل  �سركـة  بت�سفـية  يقــوم  �أنـه  �لرو��ش  �سعيد  يا�سر بن عبد�للـه بن  يعلن 

�ش.م.م, و�مل�سجلــة لدى �أمانــة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـم 1302527, وللم�سفـي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـية �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـي فـي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

 هاتف رقم: 99261929 
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـي
خالد بن عبداللـه بن علي اخلليلي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شيف الذهبي احلديث �ش.م.م

يعلن خالد بن عبد�للـه بن علي �خلليلي �أنـه يقــوم بت�سفـية �سركـة �ل�سيف �لذهبي �حلديث 

�ش.م.م, و�مل�سجلــة لدى �أمانــة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـم 1078791, وللم�سفـي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـية �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـي فـي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

 هاتف رقم: 94272336 
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـي
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�شليمان بن اأحمد بن �شليمان البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جبل الربميي لال�شتثمار �ش.م.م

�لربميي  جبل  �سركـة  بت�سفـية  يقــوم  �أنـه  �لبلو�سي  �سليمان  بن  �أحمد  بن  �سليمان  يعلن 

لال�ستثمار �ش.م.م, و�مل�سجلــة لدى �أمانــة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـم 1345297, وللم�سفـي 

وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـية �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـي 

فـي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

الهمبار - والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب: 326 ر.ب: 119

 هاتف رقم: 96700704 
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـي
حممد بن نا�شر بن �شعيد املقيبلي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جبال حيفظ للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن حممد بن نا�سر بن �سعيد �ملقيبلي �أنـه يقــوم بت�سفـية �سركـة جبال حيفظ للتجارة 

و�ملقاولت �ش.م.م, و�مل�سجلــة لدى �أمانــة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـم 1122667, وللم�سفـي 

وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـية �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـي 

فـي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب: 800 ر.ب: 111
 هاتف رقم: 92512276 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـي
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�شليمان بن علي بن عبا�ش العجمي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املتحدة للتجارة واال�شتثمار �ش.م.م

للتجــارة  �ملتحـــدة  �سركـة  بت�سفـية  يقــوم  �أنـه  �لعجمــي  عبــا�ش  بن  علــي  بن  �سليمــان  يعلن 

و�ل�ستثمار �ش.م.م, و�مل�سجلــة لدى �أمانــة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـم 1606808, وللم�سفـي 

وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـية �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـي 

فـي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب: 24 ر.ب: 315
 هاتف رقم: 99310655 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـي
كفايت ويل حممد كرمي بخ�ش البلو�شي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شلوى - تو�شية

يعلن كفايت ويل حممد كرمي بخ�ش �لبلو�سي �أنـه يقــوم بت�سفـية �سركـة �ل�سلوى - تو�سية, 

�ملوؤرخ  �ل�سركاء  لتفاق  وفقا   ,1074425 بالرقـم  �لـتجــاري  �ل�سجــل  �أمانــة  لدى  و�مل�سجلــة 

2022/1/19م, وللم�سفـي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـية �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى 

�جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـي فـي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن 

�لآتـي:

والية ال�شيب - حمافظة م�شقط
�ش.ب: 1194 ر.ب: 111

 هاتف رقم: 99811170 
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـي

-106-



اجلريدة الر�سمية العدد )1427(

�شعيد بن فا�شل بن �شعيد احلرا�شي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ك�شارات متان �ش.م.م
يعلن �سعيد بن فا�سل بن �سعيد �حلر��سي �أنـه يقــوم بت�سفـية �سركـة ك�سار�ت متان �ش.م.م, 

�ملوؤرخ  �ل�سركاء  لتفاق  وفقا   ,1287306 بالرقـم  �لـتجــاري  �ل�سجــل  �أمانــة  لدى  و�مل�سجلــة 

�لغـيــــر,  �أمــام  �لت�سفـية  فـي  �ل�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفـي  2021/12/12م, 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى  وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـي فـي كافــــــة �لأمــور 

�لعنو�ن �لآتـي:

والية نزوى - حمافظة الداخلية
 هاتف رقم: 99254466 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـي
حافظ بن حممد بن �صلطان ال�صيباين

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بني �شيبان للتجارة - ت�شامنية

يعلن حافظ بن حممد بن �سلطان �ل�سيباين �أنـه يقــوم بت�سفـية �سركـة بني �سيبان للتجارة - 

ت�سامنية, و�مل�سجلــة لدى �أمانــة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـم 7048122, وفقا لتفاق �ل�سركاء 

�ملوؤرخ 2022/1/19م, وللم�سفـي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـية �أمــام �لغـيــــر, 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى  وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـي فـي كافــــــة �لأمــور 

�لعنو�ن �لآتـي:

حمافظة الظاهرة
�ش.ب: 71 ر.ب: 511

 هاتف رقم: 99415885 
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1427(

�شيف بن عبيد بن حممد الكعبي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شيف بن عبيد بن حممد الكعبي و�شريكه - ت�شامنية

يعلن �سيف بن عبيد بن حممد �لكعبي �أنـه يقــوم بت�سفـية �سركـة �سيف بن عبيد بن حممد 

  ,8001588 �لـتجــاري بالرقـم  �أمانــة �ل�سجــل  �لكعبي و�سريكه - ت�سامنية, و�مل�سجلــة لدى 

�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�سفـية  فـي  �ل�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفـي 

مر�جعــــة �مل�سفـي فـي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب: 512 ر.ب: 571
 هاتف رقم: 99712966 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـي
�شليمان بن ح�شن بن اإبراهيم البلو�شي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة فخامة اخلليج �ش.م.م

�خلليج  فخامة  �سركـة  بت�سفـية  يقــوم  �أنـه  �لبلو�سي  �إبر�هيم  بن  ح�سن  بن  �سليمان  يعلن 

�ش.م.م, و�مل�سجلــة لدى �أمانــة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـم 1373428, وللم�سفـي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـية �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـي فـي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

 هاتف رقم: 96212121 
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـي
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عي�شى بن حممد بن م�شلم الرواحي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة دائرة ال�صوء املتطورة �ش.م.م
يعلن عي�سى بن حممد بن م�سلم �لرو�حي �أنـه يقــوم بت�سفـية �سركـة د�ئرة �ل�سوء �ملتطورة 

�ش.م.م, و�مل�سجلــة لدى �أمانــة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـم 1223494, وفقا لتفاق �ل�سركاء 

�ملوؤرخ 2022/1/23م, وللم�سفـي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـية �أمــام �لغـيــــر, 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى  وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـي فـي كافــــــة �لأمــور 

�لعنو�ن �لآتـي:

والية نزوى - حمافظة الداخلية
 هاتف رقم: 93355577 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـي
علي بن غلوم بن عبا�ش العجمي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة علعال للتجارة �ش.م.م

�أنـه يقــوم بت�سفـية �سركـة علعال للتجارة �ش.م.م,  يعلن علي بن غلوم بن عبا�ش �لعجمي 

�ملوؤرخ  �ل�سركاء  لتفاق  وفقا   ,1780182 بالرقـم  �لـتجــاري  �ل�سجــل  �أمانــة  لدى  و�مل�سجلــة 

2021/1/23م, وللم�سفـي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـية �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى 

�جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـي فـي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن 

�لآتـي:

والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة
�ش.ب: 907 ر.ب: 320

 هاتف رقم: 91254070 
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـي
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�شعيد بن خليفة بن ها�شل القا�شمي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأرباع الثالثة للمقاوالت �ش.م.م
�لثالثة  �لأرباع  �سركـة  بت�سفـية  يقــوم  �أنـه  �لقا�سمي  ها�سل  بن  خليفة  بن  �سعيد  يعلن 

للمقاولت �ش.م.م, و�مل�سجلــة لدى �أمانــة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـم 1250165, وللم�سفـي 

وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـية �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـي 

فـي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب: 329 ر.ب: 326

 هاتف رقم: 92073322 
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـي
م�صطفى بن حممد بن حم�صن اآل طالب

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية لل�شركة العربية االإلكرتوميكانيكية - تو�شية

�لعربيــة  �ل�سركـــة  يقــوم بت�سفـية  �أنـه  �آل طالـــب  يعلن م�سطفـــى بن حمـــمد بن حم�ســـن 

�لإلكرتوميكانيكية - تو�سية, و�مل�سجلــة لدى �أمانــة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـم 1109476, 

وفقا لتفاق �ل�سركاء �ملوؤرخ 2021/12/21م, وللم�سفـي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي 

�لت�سفـية �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـي فـي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

روي - والية مطرح - حمافظة م�صقط
�ش.ب: 203 ر.ب: 117

 هاتف رقم: 90333337 
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـي
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فريداللـه بخ�ش مهراب البلو�شي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة تنمية الطاقة الوطنية �ش.م.م  

يعلن فريد�للـه بخ�ش مهر�ب �لبلو�سي �أنـه يقــوم بت�سفـية �سركـــة تنمية �لطاقة �لوطنية 

�ش.م.م , و�مل�سجلــة لدى �أمانــة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـم 1036284, وللم�سفـي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـية �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـي فـي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

 هاتف رقم: 93431777 
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـي

اأحمد بن م�شبح بن عبداللـه الربيعي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االحتاد البحري للتجارة �ش.م.م
�لبحري  �سركـــة �لحتاد  بت�سفـية  يقــوم  �أنـه  �لربيعي  بن عبد�للـه  بن م�سبح  �أحمد  يعلن 

1302805, وفقا لتفاق  �أمانــة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـم  للتجارة �ش.م.م, و�مل�سجلــة لدى 

�لت�سفـية  فـي  �ل�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفـي  2021/10/11م,  �ملوؤرخ  �ل�سركاء 

باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �لأمــور  كافــــــة  فـي  �مل�سفـي  �جلميــع مر�جعــــة  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام 

�ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية ال�شيب - حمافظة م�شقط
�ش.ب: 130 ر.ب: 111

 هاتف رقم: 96962207 
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـي
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وليد بن جمعة بن عبداللـه احلو�شني
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اآفاق الق�شف للتجارة - ت�شامنية
يعلن وليد بن جمعة بن عبد�للـه �حلو�سني �أنـه يقــوم بت�سفـية �سركـــة �آفاق �لق�سف للتجارة - 

وحـده  وللم�سفـي   ,1237208 بالرقـم  �لـتجــاري  �ل�سجــل  �أمانــة  لدى  و�مل�سجلــة  ت�سامنية, 

حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـية �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـي فـي 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة
 هاتف رقم: 92191973 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـي
عقيل بن جواد بن عبدالر�صا

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جواد �صلطان لل�صفر وال�صياحة �ش.م.م

يعلن عقيل بن جو�د بن عبد�لر�سا �أنـه يقــوم بت�سفـية �سركة جو�د �سلطان لل�سفر و�ل�سياحة 

�ش.م.م, و�مل�سجلــة لدى �أمانــة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـم 1065556, وفقا لتفاق �ل�سركاء 

�ملوؤرخ 2021/6/17م, وللم�سفـي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـية �أمــام �لغـيــــر, 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى  وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـي فـي كافــــــة �لأمــور 

�لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب: 510 ر.ب: 114
 هاتف رقم: 93205225 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـي
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خالد بن حمود بن اأحمد الدرمكي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اخلزيري والدرمكي للتجارة واملقاوالت - تو�صية

و�لدرمكي  �سركة �خلزيري  بت�سفـية  يقــوم  �أنـه  �لدرمكي  �أحمد  بن  يعلن خالد بن حمود 

للتجارة و�ملقاولت - تو�سية, و�مل�سجلــة لدى �أمانــة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـم 1809989, 

�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�سفـية  فـي  �ل�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفـي 

مر�جعــــة �مل�سفـي فـي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

 هاتف رقم: 96797779 
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـي
اأحمد بن عبداللـه بن حممد احلمدي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبناء احلمدي للتجارة �ش.م.م

يعلن �أحمد بن عبد�للـه بن حممد �حلمدي �أنـه يقــوم بت�سفـية �سركة �أبناء �حلمدي للتجارة 

�ش.م.م, و�مل�سجلــة لدى �أمانــة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـم 1218041, وللم�سفـي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـية �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـي فـي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب: 207 ر.ب: 121
 هاتف رقم: 96388122 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـي
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علي بن حممد بن عوبد امل�شهلي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الر�شوخ ال�شاملة للتجارة �ش.م.م

يعلن علي بن حممد بن عوبد �مل�سهلي �أنـه يقــوم بت�سفـية �سركة �لر�سوخ �ل�ساملة للتجارة 

�ش.م.م, و�مل�سجلــة لدى �أمانــة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـم 1100027, وللم�سفـي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـية �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـي فـي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية �شاللة - حمافظة ظفار
 هاتف رقم: 99841404 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـي
�شعيد بن �شامل بن حممد هبي�ش

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة هبي�ش للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن �سعيد بن �سامل بن حممد هبي�ش �أنـه يقــوم بت�سفـية �سركة هبي�ش للتجارة و�ملقاولت - 

ت�سامنية, و�مل�سجلــة لدى �أمانــة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـم 2004291, وفقا لتفاق �ل�سركاء 

�ملوؤرخ 2021/12/8م, وللم�سفـي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـية �أمــام �لغـيــــر, 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى  وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـي فـي كافــــــة �لأمــور 

�لعنو�ن �لآتـي:

 هاتف رقم: 92559202 
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـي
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يو�شف بن اأحمد بن حممد البلو�شي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ج�شور الدوحة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن يو�سف بن �أحمد بن حممد �لبلو�سي �أنـه يقــوم بت�سفـية �سركة ج�سور �لدوحة للتجارة 

و�ملقاولت - ت�سامنية, و�مل�سجلة لدى �أمانــة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم 1120831, وللم�سفـي 

وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـية �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـي 

فـي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب: 480 ر.ب: 321

 هاتف رقم: 91061111 
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـي
عادل بن عبا�ش بن علي البلو�صي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الفكر البناء للتجارة �ش.م.م

يعلن عادل بن عبا�ش بن علي �لبلو�سي �أنـه يقــوم بت�سفـية �سركة �لفكر �لبناء للتجارة �ش.م.م, 

و�مل�سجلــة لدى �أمانــة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـم 1467417, وللم�سفـي وحـده حــــــق متثيـــــل 

�ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـية �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـي فـي كافــــــة �لأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

 هاتف رقم: 91162212 
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـي
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اأحمد بن م�شبح بن عبداللـه الربيعي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جود دائم للتجارة احلديثة �ش.م.م

�أنـه يقــوم بت�سفـية �سركة جود د�ئم للتجارة  يعلن �أحمد بن م�سبح بن عبد�للـه �لربيعي 

�حلديثة �ش.م.م, و�مل�سجلــة لدى �أمانــة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـم 1317264, وفقا لتفاق 

�ل�سركاء �ملوؤرخ 2021/10/11م, وللم�سفـي وحـده حــق متثيـــــل �ل�سركــة فـي �لت�سفـية �أمــام 

�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـي فـي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية ال�شيب - حمافظة م�شقط
�ش.ب: 130 ر.ب: 111

 هاتف رقم: 96962207 
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـي
�شعيد بن �شليمان بن نا�شر ال�شبلي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ابن ال�شبلي للتجارة العامة �ش.م.م

�أنـه يقــوم بت�سفـية �سركة �بن �ل�سبلي للتجارة  يعلن �سعيد بن �سليمان بن نا�سر �ل�سبلي 

وللم�سفـي   ,1020068 بالرقـم  �لـتجــاري  �ل�سجــل  �أمانــة  لدى  و�مل�سجلــة  �ش.م.م,  �لعامة 

وحـده حــق متثيـــــل �ل�سركــة فـي �لت�سفـية �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـي 

فـي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب: 140 ر.ب: 132
 هاتف رقم: 95112160 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـي
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اأحمد بن حممد بن خليفة النعيمي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة اأحمد ويو�شف اأبناء حممد بن كلفوت للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

�أبناء  �أحمد ويو�سف  �أنـه يقــوم بت�سفـية �سركة  �أحمد بن حممد بن خليفة �لنعيمي  يعلن 

حممد بن كلفوت للتجارة و�ملقاولت - ت�سامنية, و�مل�سجلــة لدى �أمانــة �ل�سجــل �لـتجــاري 

بالرقـم 1132567, وللم�سفـي وحـده حــق متثيـــــل �ل�سركــة فـي �لت�سفـية �أمـام �لغـري, وعلـــى 

�جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـي فـي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن 

�لآتـي:

 هاتف رقم: 96290002 
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـي
جا�شم بن حممد بن �شعيد ال�شيابي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شحن الفائق �ش.م.م

يعلن جا�سم بن حممد بن �سعيد �ل�سيابي �أنـه يقــوم بت�سفـية �سركة �ل�سحن �لفائق �ش.م.م, 

و�مل�سجلــة لدى �أمانــة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـم 1258860, وللم�سفـي وحـده حــق متثيـــــل 

�لأمــور  كافــــــة  فـي  �مل�سفـي  �جلميــع مر�جعــــة  وعلـــى  �لغـري,  �أمـام  �لت�سفـية  فـي  �ل�سركــة 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة
�ش.ب: 28 ر.ب: 328

 هاتف رقم: 94360111 
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـي
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اإبراهيم بن عبداللـه بن اأحمد الب�صطي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حوران الدولية �ش.م.م

�لدولية  �سركة حور�ن  بت�سفـية  يقــوم  �أنـه  �لب�سطي  �أحمد  بن  بن عبد�للـه  �إبر�هيم  يعلن 

�ش.م.م, و�مل�سجلــة لدى �أمانــة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـم 1147159, وللم�سفـي وحـده حــق 

كافــــــة  فـي  �مل�سفـي  �لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  �أمـام  �لت�سفـية  فـي  �ل�سركــة  متثيـــــل 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب: 429 ر.ب: 311

 هاتف رقم: 94386666 
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـي
مرمي بنت �شعيد بن �شامل احلجرية

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االألوان املبدعة للهدايا �ش.م.م

تعلن مرمي بنت �سعيد بن �سامل �حلجرية �أنـها تقــوم بت�سفـية �سركة �لألو�ن �ملبدعة للهد�يا 

�ش.م.م, و�مل�سجلــة لدى �أمانــة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـم 1722530, وفقا لتفاق �ل�سركاء 

�أمـام �لغـري,  2021/1/18م, وللم�سفـية وحـدها حــق متثيـــــل �ل�سركــة فـي �لت�سفـية  �ملوؤرخ 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـية فـي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:

الوادي الكبري - والية مطرح - حمافظة م�صقط
هاتف رقم: 99383843

كمــــا تدعــــو �مل�سفـية مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـية 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـية
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�صليمان بن اأحمد بن �صعود الكندي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الدرهم للتقنية - تو�شية

يعلن �سليمان بن �أحمد بن �سعود �لكندي �أنـه يقــوم بت�سفـية �سركة �لدرهم للتقنية - تو�سية, 

و�مل�سجلــة لدى �أمانــة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـم 1169309, وللم�سفـي وحـده حــق متثيـــــل 

�لأمــور  كافــــــة  فـي  �مل�سفـي  �جلميــع مر�جعــــة  وعلـــى  �لغـري,  �أمـام  �لت�سفـية  فـي  �ل�سركــة 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب: 495 ر.ب: 130
هاتف رقم: 99359944

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الدرهم املتحدة - تو�شية

يعلن �سليمان بن �أحمد بن �سعود �لكندي �أنـه يقــوم بت�سفـية �سركة �لدرهم �ملتحدة - تو�سية, 

و�مل�سجلــة لدى �أمانــة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـم 1109961, وللم�سفـي وحـده حــق متثيـــــل 

�لأمــور  كافــــــة  فـي  �مل�سفـي  �جلميــع مر�جعــــة  وعلـــى  �لغـري,  �أمـام  �لت�سفـية  فـي  �ل�سركــة 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب: 495 ر.ب: 130
هاتف رقم: 99359944

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الدرهم الوطنية - تو�شية

يعلن �سليمان بن �أحمد بن �سعود �لكندي �أنـه يقــوم بت�سفـية �سركة �لدرهم �لوطنية - تو�سية, 

و�مل�سجلــة لدى �أمانــة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـم 1109969, وللم�سفـي وحـده حــق متثيـــــل 

�لأمــور  كافــــــة  فـي  �مل�سفـي  �جلميــع مر�جعــــة  وعلـــى  �لغـري,  �أمـام  �لت�سفـية  فـي  �ل�سركــة 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب: 495 ر.ب: 130
هاتف رقم: 99359944

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـي
نا�شر بن �شالح بن عبداللـه ال�شاحب

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الرموز الوطنية خلدمات االأمن وال�صالمة �ش.م.م

يعلن نا�سر بن �سالح بن عبد�للـه �ل�ساحب �أنـه يقــوم بت�سفـية �سركة �لرموز �لوطنية خلدمات 

�لأمن و�ل�سالمة �ش.م.م, و�مل�سجلــة لدى �أمانــة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـم 1099239, وفقا 

لتفاق �ل�سركاء �ملوؤرخ 2022/1/24م, وللم�سفـي وحـده حــق متثيـــــل �ل�سركــة فـي �لت�سفـية 

باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �لأمــور  كافــــــة  فـي  �مل�سفـي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـري,  �أمـام 

�ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

حمافظة م�شقط
هاتف رقم: 98981133

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـي
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علي بن علوي بن ح�صني امل�صهور باعمر
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صيدلية وعيادة امل�صهور �ش.م.م

يعلن علي بن علوي بن ح�سني �مل�سهور باعمر �أنـه يقــوم بت�سفـية �سركة �سيدليــة وعيــادة 

وللم�سفـي   ,2036860 بالرقـم  �لـتجــاري  �ل�سجــل  �أمانــة  لدى  و�مل�سجلــة  �ش.م.م,  �مل�ســـهور 

�أمـام �لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـي  وحـده حــق متثيـــــل �ل�سركــة فـي �لت�سفـية 

فـي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

هاتف رقم: 92179282
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة امل�شهور للبناء واملقاوالت �ش.م.م

�أنـه يقــوم بت�سفـية �سركة �مل�ســــهور للبنـــاء  يعلن علي بن علوي بن ح�سني �مل�سهور باعمر 

و�ملقـــاولت �ش.م.م, و�مل�سجلــة لدى �أمانــة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـم 1022958, وللم�سفـي 

�أمـام �لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـي  وحـده حــق متثيـــــل �ل�سركــة فـي �لت�سفـية 

فـي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

هاتف رقم: 92179282
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـي
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نا�شر بن حمد بن نا�شر ال�شبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عابر �شبيل العاملية - ت�شامنية

 - �لعاملية  �سبيل  عابر  �سركة  بت�سفـية  يقــوم  �أنـه  �ل�سبلي  نا�سر  بن  حمد  بن  نا�سر  يعلن 

وحـده  وللم�سفـي   ,1243260 بالرقـم  �لـتجــاري  �ل�سجــل  �أمانــة  لدى  و�مل�سجلــة  ت�سامنية, 

فـي  �مل�سفـي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـري,  �أمـام  �لت�سفـية  فـي  �ل�سركــة  متثيـــــل  حــق 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم: 94199992

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بدر �شحار املتحدة �ش.م.م

يعلن نا�سر بن حمد بن نا�سر �ل�سبلي �أنـه يقــوم بت�سفـية �سركة بدر �سحار �ملتحدة �ش.م.م, 

و�مل�سجلــة لدى �أمانــة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـم 1348877, وللم�سفـي وحـده حــق متثيـــــل 

�لأمــور  كافــــــة  فـي  �مل�سفـي  �جلميــع مر�جعــــة  وعلـــى  �لغـري,  �أمـام  �لت�سفـية  فـي  �ل�سركــة 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم: 94199992

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـي
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نا�شر بن خلفان بن عامر الرحبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرحبي لل�شيارات الوطنية �ش.م.م

لل�سيار�ت  �لرحبي  �سركة  بت�سفـية  يقــوم  �أنـه  �لرحبي  عامر  بن  خلفان  بن  نا�سر  يعلن 

�لوطنية �ش.م.م, و�مل�سجلــة لدى �أمانــة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـم 1315260, وفقا لتفاق 

�أمـام  �لت�سفـية  فـي  �ل�سركــة  متثيـــــل  حــق  وحـده  وللم�سفـي  2022/1/2م,  �ملوؤرخ  �ل�سركاء 

�لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـي فـي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية بو�شر - حمافظة م�شقط
هاتف رقم: 90404040

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـي
�صلطان بن �صعيد بن عامر احلب�صي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأيادي الف�صية املتميزة - ت�صامنية

�لف�سية  �لأيادي  �سركة  بت�سفـية  يقــوم  �أنـه  �حلب�سي  عامر  بن  �سعيد  بن  �سلطان  يعلن 

�ملتميزة - ت�سامنية, و�مل�سجلــة لدى �أمانــة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـم 1350932, وللم�سفـي 

�أمـام �لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـي  وحـده حــق متثيـــــل �ل�سركــة فـي �لت�سفـية 

فـي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

هاتف رقم: 92149485
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـي
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داجنيال كابرلني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأطياف لالأعمال �ش.�ش.و

تعلن داجنيــل كابرلــني اأنـها تقــوم بت�سفـية �سركـــة اأطيــاف للأعمــال �ش.�ش.و, وامل�سجلــة 

لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1375035, وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2022/1/26م, 

وللم�سفـية وحـدها حــق متثيـــــل ال�سركــة فـي الت�سفـية اأمـام الغـري, وعلـــى اجلميــع مراجعـة 

امل�سفـية فـي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: 669 ر.ب: 112
هاتف رقم: 91484790 

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله, خــلل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفـية
عبداللـه بن �شامل بن را�شد اليزيدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلريف الدولية للتجارة واملقاوالت - تو�شية

يعلن عبداللـه بن �سامل بن را�سد اليزيدي اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركة اخلريف الدولية للتجارة 

واملقاوالت - تو�سية, وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـم 1091238, وللم�سفـي 

اأمـام الغـري, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـي  وحـده حــق متثيـــــل ال�سركــة فـي الت�سفـية 

فـي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: 540 ر.ب: 400
هاتف رقم: 98992442

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله, خــلل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفـي
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اأحمد بن �صامل بن حممد احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شفاف �شاحك للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن �أحمد بن �سامل بن حممد �حلجري �أنـه يقــوم بت�سفـية �سركة �سفاف �ساحك للتجارة 

و�ملقاولت - ت�سامنية, و�مل�سجلــة لدى �أمانة �ل�سجـل �لـتجاري بالرقـم 1115237, وللم�سفـي 

�أمـام �لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـي  وحـده حــق متثيـــــل �ل�سركــة فـي �لت�سفـية 

فـي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

هاتف رقم: 98444494 - 92296554
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شارف �شاحك للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن �أحمد بن �سامل بن حممد �حلجري �أنـه يقــوم بت�سفـية �سركة م�سارف �ساحك للتجارة 

و�ملقاولت - ت�سامنية, و�مل�سجلــة لدى �أمانة �ل�سجـل �لـتجاري بالرقـم 1099174, وللم�سفـي 

�أمـام �لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـي  وحـده حــق متثيـــــل �ل�سركــة فـي �لت�سفـية 

فـي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

هاتف رقم: 98444494 - 92296554
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـي
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يعقوب بن خليفة بن علي الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بهجة برزمان للتجارة واملقاوالت - تو�شية

يعلن يعقوب بن خليفة بن علي �لكلباين �أنـه يقــوم بت�سفـية �سركـــة بهجة برزمان للتجارة 

و�ملقاولت - تو�سية, و�مل�سجلــة لدى �أمانة �ل�سجـل �لـتجاري بالرقـم 1021005, وللم�سفـي 

�أمـام �لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـي  وحـده حــق متثيـــــل �ل�سركــة فـي �لت�سفـية 

فـي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

هاتف رقم: 99252560 
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـي
نايف بن �صامل بن علي ال�صعيدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإعمار اجلزيرة العربية للتجارة واملقاوالت - تو�شية

يعلن نايف بن �سامل بن علي �ل�سعيدي �أنـه يقــوم بت�سفـية �سركـــة �إعمار �جلزيرة �لعربية 

  ,1103371 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�سجـل  �أمانة  لدى  و�مل�سجلــة  تو�سية,   - و�ملقاولت  للتجارة 

وللم�سفـي وحـده حــق متثيـــــل �ل�سركــة فـي �لت�سفـية �أمـام �لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�سفـي فـي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم: 92773066 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفـي
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عبري بنت رجب بن حديد
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة باب �لرتاج للتجارة - ت�ضامنية

تعلن عبري بنت رجب بن حديد اأنـها تقــوم بت�ضفـية �ضركـــة باب الرتاج للتجارة - ت�ضامنية, 

وامل�ضجلــة لدى اأمانة ال�ضجـل الـتجاري بالرقـم 1097964,  وللم�ضفـية وحـدها حــق متثيـــــل 

الأمــور  كافــــــة  فـي  امل�ضفـية  الغـري, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمـام  الت�ضفـية  فـي  ال�ضركــة 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان الآتـي:

هاتف رقم: 92099242
كمــــا تدعــــو امل�ضفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 

ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـية 

على العنوان امل�ضار اإليه.

 �مل�ضفـية
�ضامل بن جمعة بن �ضليم �ل�ضناين

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة برج �مل�ضاهري للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م

يعلن �ضامل بن جمعة بن �ضليم ال�ضناين اأنـه يقــوم بت�ضفـية �ضركـــة برج امل�ضاهري للتجارة 

واملقاولت �ش.م.م, وامل�ضجلــة لدى اأمانة ال�ضجـل الـتجاري بالرقـم 1076540,  وفقا لتفاق 

اأمـام  2018/5/14م, وللم�ضفـي وحـده حــق متثيـــــل ال�ضركــة فـي الت�ضفـية  املوؤرخ  ال�ضركاء 

الغـري, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـي فـي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة 

علــى العنوان الآتـي:

�ش.ب: 510 ر.ب: 120
هاتف رقم: 94414040 

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 

ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.

 �مل�ضفـي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٧(

مكتب الكون - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرق الأو�سط للتجهيزات والتموين �ش.م.م
ال�سرق الأو�سط  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة  الكون - حما�سبون قانونيون -  يعلن مكتب 
للتجهيزات والتموين �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٩١٠١٧، 
وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١/١٢م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
اخلو�ش ال�ساد�سة - ولية ال�سيب - حمافظة م�سقط

 �ش.ب:١١٢٤ ر.ب:١٢١ 
 هاتف رقم:٩٩٢٢٨٥١١ 

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�ستل وادي جا�سم �ش.م.م

يعلن مكتب الكون - حما�سبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ستل وادي جا�سم 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠١٠٣٢١، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١/١٦م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
اخلو�ش ال�ساد�سة - ولية ال�سيب - حمافظة م�سقط

 �ش.ب:١١٢٤ ر.ب:١٢١ 
 هاتف رقم:٩٩٢٢٨٥١١ 

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 )١٤٢٧(

مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�سارات املالية وتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواطئ ال�سيب املتميزة �ش.م.م
يعلن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�سارات املالية وتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  املتميزة �ش.م.م،  ال�سيب  �سواطئ  �سركة 
١١٨٩٧٧٢، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
علــى  ال�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع 

العنوان الآتـي:
 ولية ال�سيب - حمافظة م�سقط

 �ش.ب:٥٥٦ ر.ب:١٢١ 
 هاتف رقم:٢٢٣٦٨٤٦٢-٩٧٤٦٦٠١٢ 

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 جمموعة تكنيك الدولية �ش.م.م

يعلن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�سارات املالية وتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة 
�سركة جمموعة تكنيك الدولية �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
١٠٢٧١٤١، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
علــى  ال�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع 

العنوان الآتـي:
 ولية ال�سيب - حمافظة م�سقط

 �ش.ب:٥٥٦ ر.ب:١٢١ 
 هاتف رقم:٢٢٣٦٨٤٦٢-٩٧٤٦٦٠٠٢ 

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

-129-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٧(

مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ا�سراقة احلكمة للتجارة �ش.م.م
احلكمة  ا�سراقة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  واملراجعة  للتدقيق  البيان  مكتب  يعلن 
للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٠٠٦٧٨، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢٧م، 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:
 ولية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

 �ش.ب:٧٠ ر.ب:٣١٩ 
 هاتف رقم:٢٦٨٥٧٠٨٨-٩٩٦٤٩٩٦٢ فاك�ش رقم:٢٦٨٥٧٠٨٧ 

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

مكتب احل�سافة لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات املالية والقت�سادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتميزة خلدمات النفط �ش.م.م
يقــوم  اأنـه  والقت�سادية  املالية  وال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  احل�سافة  مكتب  يعلن 
بت�سفـيــة �سركة املتميزة خلدمات النفط �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 
حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٥/١١م،  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١٢٦٠٣٣٧ بالرقـم 
فـــي  امل�سفـــي  وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 اخلوير - ولية بو�سر - حمافظة م�سقط

 �ش.ب:١٧١ ر.ب:٦٢٠ 
 هاتف رقم:٢٤٤٨٦٠٧٣-٩٩٣٧٥٢٦٧ 

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 )١٤٢٧(

مكتب ال�سرق الأو�سط لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأف�سل للم�ساريع ال�سحية �ش.م.م
يعلن مكتب ال�سرق الأو�سط لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الأف�سل للم�ساريع 
لتفاق  وفقا   ،١٢١٤٥٣٠ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  ال�سحية 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/١١/٢١م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط

 �ش.ب:١٢٦ ر.ب:١٠٣ 
 هاتف رقم:٢٤٢٢٢٤٣٤-٩٧١٣٩٤٧٥ 

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

مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سقط الوطنية لالإن�ساءات احلديثة �ش.م.م
يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة 
الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  احلديثة  لالإن�ساءات  الوطنية  م�سقط 
حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٠/١١/١٥م،  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١٢٤٠٤٩٢ بالرقـم 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
اخلوير - ولية بو�سر - حمافظة م�سقط

 �ش.ب:٥٧٥ ر.ب:١٣٠ 
 تليفاك�ش رقم:٢٤٤٧٥٤٢٠ 

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 )١٤٢٧(

مكتب مهند العامري للمحاماة
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�ساريع الأولى التجارية - ت�سامنية

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة امل�ساريع الأولى التجارية -  يعلن مكتب مهند العامري للمحاماة 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٥١٢٩٩٤، وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 
٢٠٢١/١٢/٢٨م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
العنوان  علــى  ال�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع 

الآتـي:
 حمافظة م�سقط

�ش.ب:١٥٦ ر.ب:١٣١ 
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 عامر بن حمد ال�سواعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة توافق املتحدة العاملية - تو�سية

املتحدة  توافق  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�سواعي  يعلن عبدالعزيز بن عامر بن حمد 
العاملية - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٥٢٨٧٤، وفقا لتفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٦/٢٠م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
اخلوير - ولية بو�سر - حمافظة م�سقط

 هاتف رقم:٩٩٣٧٥٣٧٧ 
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 )١٤٢٧(

مهند بن عبداللـه بن �سامل الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مهند الوهيبي للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلن مهند بن عبداللـه بن �سامل الوهيبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة مهند الوهيبي للتجارة 
وللم�سفي   ،١٢٠٤٦٧٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  واملقاولت 
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:٩٣٣٨٠٣٣٣ 

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

�سيف بن عبداللـه بن �سامل املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعايل للمنتجات الأ�سمنتية �ش.م.م

يعلن �سيف بن عبداللـه بن �سامل املعمري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة املعايل للمنتجات الأ�سمنتية 
حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،١٠٠٩٢٩٢ 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 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 ولية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

 �ش.ب:١١٦٠١ ر.ب:٢٢٦ 
 هاتف رقم:٩٩٧٥٥٠٨٨ 

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 )١٤٢٧(

يون�ش بن �سليمان بن حمد العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جممع العامري الطبي �ش.م.م

يعلن يون�ش بن �سليمان بن حمد العامري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة جممع العامري الطبي 
ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١٠٠٣٧١٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ ٢٠١٨/٤/١٥م، 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:
 ولية ال�سيب - حمافظة م�سقط

 هاتف رقم:٩٩٢٤٤٤٩٦ 
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 مرا�سي ما وراء البحار �ش.م.م

يعلن يون�ش بن �سليمان بن حمد العامري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة مرا�سي ما وراء البحار 
ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١٧٠٣٩٤٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ ٢٠١٨/٤/١٥م، 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:
 ولية ال�سيب - حمافظة م�سقط

 هاتف رقم:٩٩٢٤٤٤٩٦ 
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 )١٤٢٧(

يو�سف بن نا�سر بن �سيف املعويل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املهمات الدولية �ش.م.م

يعلن يو�سف بن نا�سر بن �سيف املعويل اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة املهمات الدولية �ش.م.م، 
حــــــق متثيـــــل  بالرقـم ١٠٣٢٩٩٤، وللم�سفي وحـده  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى 
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:٩٩٦٦٥٨٧٨ 

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

داود بن �سليمان بن حمد العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ش املعادن �ش.م.م

يعلن داود بن �سليمان بن حمد العامري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأر�ش املعادن �ش.م.م، 
املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١١١٨٢٣٢ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠١٨/٤/١٥م، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
 ولية ال�سيب - حمافظة م�سقط

هاتف رقم:٩٩٢٤٤٤٩٦ 
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 )١٤٢٧(

عالء بن حممد بن حم�سن اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة املتحدة لالإن�ساءات واخلدمات اللوج�ستية �ش.م.م

يعلن عالء بن حممد بن حم�سن اللواتي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة املتحدة لالإن�ساءات 
واخلدمات اللوج�ستية �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٣٨٣٠٨، 
ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٩/٢٠م،  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا 
فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط

�ش.ب:٥٢٥ ر.ب:١٠٠
هاتف رقم:٩٩٣٥٥٢٤٥ 

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 حممد احلكماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سليل املجد املتحدة �ش.م.م
يعلن �سامل بن علي بن حممد احلكماين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سليل املجد املتحدة 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٧٨٣٧٣، وللم�سفي وحـده حــــــق 
فـــي  امل�سفـــي  وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب:١٧٣٥ ر.ب:١١٤

هاتف رقم:٩٦٦٦٠٩٩٥ 
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 )١٤٢٧(

اأمين بن حممد بن خلفان الر�سيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احتاد املقاولني املتحدة �ش.م.م
املقاولني  �سركة احتاد  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الر�سيدي  اأمين بن حممد بن خلفان  يعلن 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٧٧٣٥٧، وفقا لتفاق  املتحدة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠١٨/٦/١٢م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب:٢٧١ ر.ب:٣٢٠
هاتف رقم:٩٣٣٣٣٩٧١ 

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 �سلطان بن حمد الغيالين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عابر ال�سحراء للم�ساريع املتحدة �ش.م.م
يعلن اأحمد بن �سلطان بن حمد الغيالين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة عابر ال�سحراء للم�ساريع 
املتحدة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٨٥٢٢٠، وللم�سفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
املعبيلة اجلنوبية - ولية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب:٢٥١١ ر.ب:١١١
هاتف رقم:٩٩٠٩٩٧٠١ 

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 )١٤٢٧(

�سعيد بن حممد بن عي�سى القا�سمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمالت اأبو عي�سى للتجارة �ش.م.م
اأبو عي�سى  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة حمالت  يعلن �سعيد بن حممد بن عي�سى القا�سمي 
لتفاق  وفقا   ،٣٠٠٦٠٧٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  للتجارة 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/١٢/٢٩م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط

�ش.ب:٤٧٠ ر.ب:٣٦٥
هاتف رقم:٩٧١٨٨٩٧١ 

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 خمي�ش بن را�سد ال�سنيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكرة الأر�سية للخدمات الهند�سية - تو�سية
يعلن عبداللـه بن خمي�ش بن را�سد ال�سنيدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الكرة الأر�سية للخدمات 
لتفاق  وفقا   ،١١٢٣٢٨٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - الهند�سية 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١١/٢٥م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
باأعمــال ال�سركـــة  التــي تتعلــــق  فـــي كافــــــة الأمــور  الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

علــى العنوان الآتـي:
ولية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٩٢٨٨١٠٦ 
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 )١٤٢٧(

�سالح بن علي بن �سيف املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ينابيع مزون للتجارة - ت�سامنية
اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ينابيع مزون للتجارة -  يعلن �سالح بن علي بن �سيف املقبايل 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٧٣١١٨، 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:
 ولية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب:٢٣٩ ر.ب:٥١٥
هاتف رقم:٩٢٢٠٧٣٧٩ 

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

ممدوح بن علي بن �سعيد امل�سيخي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة علي بن �سعيد بن عمر امل�سيخي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن ممدوح بن علي بن �سعيد امل�سيخي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة علي بن �سعيد بن عمر 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - للتجارة  و�سريكه  امل�سيخي 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،١٠٢٨٢٩١
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
هاتف رقم:٩٩٧٥٩٠٧٨ 

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 )١٤٢٧(

م�سفر بن طالب بن حممد الري�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة م�سفر بن طالب بن حممد الري�سي و�سريكه للتجارة - تو�سية

يعلن م�سفر بن طالب بن حممد الري�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�سفر بن طالب بن 
حممد الري�سي و�سريكه للتجارة - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،١٠٧٤٢٣٨
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
 �ش.ب:٢٩٨ ر.ب:٣٢٥

هاتف رقم:٩٢٩٠٣٩٩٠ 
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 الأفق املتميز للحديد واخلردة - ت�سامنية

يعلن م�سفر بن طالب بن حممد الري�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الأفق املتميز للحديد 
واخلردة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٦٦٠٣٩، 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:
 �ش.ب:٢٩٨ ر.ب:٣٢٥

هاتف رقم:٩٢٩٠٣٩٩٠ 
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 )١٤٢٧(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة البلبل البالتيني للتجارة واملقاولت - ت�سامنية
يعلن م�سفر بن طالب بن حممد الري�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة البلبل البالتيني للتجارة 
واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٣٤٦٢١، 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:
ولية لوى - حمافظة �سمال الباطنة

 �ش.ب:٢٩٨ ر.ب:٣٢٥
هاتف رقم:٩٢٩٠٣٩٩٠ 

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 ب�سائر ال�سلطنة الذهبية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية
يعلن م�سفر بن طالب بن حممد الري�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ب�سائر ال�سلطنة 
الذهبية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
١١٥٣٣٥٣، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
علــى  ال�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع 

العنوان الآتـي:
 �ش.ب:٢٩٨ ر.ب:٣٢٥

هاتف رقم:٩٢٩٠٣٩٩٠ 
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 )١٤٢٧(

خليفة بن حممد بن خلفان الغافري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ورود الطيب املتحدة - ت�سامنية
يعلن خليفة بن حممد بن خلفان الغافري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ورود الطيب املتحدة - 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٧٣٨٠٧، وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 
٢٠٢١/١٢/٣١م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
العنوان  علــى  ال�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع 

الآتـي:
 حمافظة �سمال الباطنة
 �ش.ب:١٣٩ ر.ب:٣١٤

هاتف رقم:٩٩٢٠٩٤٣٠
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

�سامي بن �سعيد بن حممد ال�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة حيتان ال�سمال للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

يعلن �سامي بن �سعيد بن حممد ال�سعيدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة حيتان ال�سمال للتجارة 
وللم�سفي  بالرقـم ١٠٥٧٧٦٧،  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  ت�سامنية،   - واملقاولت 
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:
ولية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

 �ش.ب:٤٩ ر.ب:٣٢٦
هاتف رقم:٩٢٢٥٤٢٦٢

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 )١٤٢٧(

عابد بن حممد بن علي البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روعة العامرات العاملية �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة روعة العامرات العاملية  يعلن عابد بن حممد بن علي البلو�سي 
ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١٢٤٧٣٢٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ ٢٠٢١/٧/١٣م، 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:٩٦٦٢٤٣٣٦
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 اأثري العامرات لالأعمال ال�ساملة �ش.م.م

يعلن عابد بن حممد بن علي البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأثري العامرات لالأعمال 
لتفاق  وفقا   ،١٢٦٥٣٥١ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  ال�ساملة 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٧/١٣م، 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:٩٦٦٢٤٣٣٦
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 )١٤٢٧(

ح�سام بن خمي�ش بن �سامل املحروقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأطل�ش لالأعمال املتحدة �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الأطل�ش لالأعمال  يعلن ح�سام بن خمي�ش بن �سامل املحروقي 
املتحدة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٣٢٤٦٤٢، 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:٩٩٨١٩٦٦٠

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 الإتفاق لالأعمال الرائدة �ش.م.م

يعلن ح�سام بن خمي�ش بن �سامل املحروقي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الإتفاق لالأعمال الرائدة 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٣٣٠٠٩٦، وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 
٢٠٢٢/١/٢٠م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
العذيبة - ولية بو�سر - حمافظة م�سقط

 �ش.ب:٦١ ر.ب:٥١١
هاتف رقم:٩٩٨١٩٦٦٠

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 )١٤٢٧(

يو�سف بن علي بن �سليمان البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رونق الزعفران للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلن يو�سف بن علي بن �سليمان البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة رونق الزعفران للتجارة 
وللم�سفي   ،١١٢١٣٩٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  واملقاولت 
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:
ولية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم:٩٩٤٣٩٣٥٢
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 رونق امل�سرات احلديثة للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلن يو�سف بن علي بن �سليمان البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع رونق امل�سرات 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  واملقاولت  للتجارة  احلديثة 
الغـيــــر، وعلـــى  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  ١١١١٧١٢، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
ولية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم:٩٩٤٣٩٣٥٢
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 )١٤٢٧(

اأحمد بن �سعيد بن �سالح القرين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الزهراء احلديثة �ش.م.م

يعلن اأحمد بن �سعيد بن �سالح القرين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع الزهراء احلديثة 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٨١٠٩٢٨، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 �ش.ب:١٢٠ ر.ب:٣١٥

هاتف رقم:٩٢١٠٠٠٠٣
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 عبدالقادر بن �سري حممد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرمز املتكاملة للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلن اأحمد بن عبدالقادر بن �سري حممد البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الرمز املتكاملة 
  ،١٠٨٤٤٧٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  واملقاولت  للتجارة 
فـي  ال�سركـــــــة  املوؤرخ ٢٠٢١/٦/١٧م، 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:
 �ش.ب:٢٤٢٩ ر.ب:١١٢
هاتف رقم:٩٩٢٦٦٤٦١

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 )١٤٢٧(

منرية بنت جمعة بن �سامل الها�سمية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة احلديثة للخياطة والأزياء - ت�سامنية
تعلن منرية بنت جمعة بن �سامل الها�سمية اأنـها تقــوم بت�سفـيــة ال�سركة احلديثة للخياطة 
والأزياء - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٤٠٩٣٠٥٤،  وفقا لتفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـدها  وللم�سفية  ٢٠٢٢/١/١٩م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 ولية الكامل والوافــي - حمافظة جنوب ال�سرقية

�ش.ب:١٣٩ ر.ب:٤١٢
هاتف رقم:٩٢٠٠٩٦٠٢

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

هدى بنت حممد بن �سعيد الفورية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرحبا املتحدة �ش.م.م
تعلن هدى بنت حممد بن �سعيد الفورية اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة مرحبا املتحدة �ش.م.م، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٨٠٧٨٨٩، 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:
 �ش.ب:١٥٥٦ ر.ب:١١٤
هاتف رقم:٩٩١٣٣٠٣٣

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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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٧(

في�سل بن علي بن �سالح الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سحاف للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلن في�سل بن علي بن �سالح الكلباين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ال�سحاف للتجارة واملقاولت 
حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،١٥٨٧٧٠٦ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 �ش.ب:٦٢٧ ر.ب:١١٤

هاتف رقم:٩٨٨٧٤٧٥٥
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 �سليمان بن �سعيد امل�سكري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ماك�سويل لالأحجار �ش.م.م

يعلن حممد بن �سليمان بن �سعيد امل�سكري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ماك�سويل لالأحجار 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٧٨٩٣٧٦، وللم�سفي وحـده حــــــق 
فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 �ش.ب:٩٧١ ر.ب:١٣١

هاتف رقم:٩٩٣٦٦٧٦٥
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 )١٤٢٧(

اأ�سامة بن عبداللـه بن حميد اخلرو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة عبداللـه بن حميد بن �سامل اخلرو�سي واأولده للتجارة - تو�سية

يعلن اأ�سامة بن عبداللـه بن حميد اخلرو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة عبداللـه بن 
اأمانة ال�سجل  حميد بن �سامل اخلرو�سي واأولده للتجارة - تو�سية، وامل�سجلة لدى 
الـتجاري بالرقـم ٣١٢٨٦١٠، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
تتعلــــق  التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 �ش.ب:٣١٥ ر.ب:٣١٥

هاتف رقم:٩٩٦١٠٠٩١
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

حم�سن بن علي بن �سامل ال�سعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كوكب عطارد للتجارة - ت�سامنية
يعلن حم�سن بن علي بن �سامل ال�سعدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة كوكب عطارد للتجارة - 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٦٠٧٤٦٦٩، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 �ش.ب:١٦ ر.ب:٤١٣

هاتف رقم:٩٩٢٧٧٣٢٩
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 )١٤٢٧(

عبداللـه بن را�سد بن عامر التميمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التميمي و�سريكه �ش.م.م

يعلن عبداللـه بن را�سد بن عامر التميمي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة التميمي و�سريكه �ش.م.م، 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،١٣٥٤٩٢٦ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 �ش.ب:١٧٣٥ ر.ب:١١٤
هاتف رقم:٩٩٥٥٣٣٨٥

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

ب�سرى بنت نبهان بن عبداللـه ال�سنانية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز دار الندى �ش.م.م

تعلن ب�سرى بنت نبهان بن عبداللـه ال�سنانية اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة مركز دار الندى 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٧٨٨٩٧، وللم�سفية وحـدها حــــــق 
فـــي  امل�سفـــية  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 ولية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم:٩٦١٥٩٥١٤
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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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٧(

ثني بن را�سد بن �سامل املنجي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل احلامية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

يعلن ثني بن را�سد بن �سامل املنجي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة تالل احلامية للتجارة واملقاولت - 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٤١٣٠٦، 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:٩٦٧٧٧٥٩٣

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

هالل بن حمد بن حممد احلرا�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلهنام - ت�سامنية

يعلن هالل بن حمد بن حممد احلرا�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اجلهنام - ت�سامنية، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٦٨٤١٥، 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:
ولية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

 �ش.ب:١٨٦ ر.ب:٣١١
هاتف رقم:٩٩٨٨٥٦٦٠

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 )١٤٢٧(

قا�سم بن طالب بن عبدالرحيم الربعمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة اجلمرة خلدمات الت�سالت والتجارة �ش.م.م

خلدمات  اجلمرة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الربعمي  عبدالرحيم  بن  طالب  بن  قا�سم  يعلن 
الت�سالت والتجارة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٢٥٢٠٥، وللم�سفي 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي  وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم:٩٩٣١٥٨٣٨

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

عا�سم بن عبدالنور بن حممد الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة طالئع اخلري املتميزة للتجارة واملقاولت - تو�سية

يعلن عا�سم بن عبدالنور بن حممد الفار�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة طالئع اخلري 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - واملقاولت  للتجارة  املتميزة 
١١٩٦٦٤٣، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
علــى  ال�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع 

العنوان الآتـي:
ولية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم:٩٩٢٣٣٣٩٩
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 )١٤٢٧(

حمود بن �سامل بن �سنون ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة جنيف اخل�سراء للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن حمود بن �ضامل بن �ضنون ال�ضيابي اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة جنيف اخل�ضراء للتجارة 

واملقاوالت - ت�ضامنية، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم ١٠٣٣٧٣٠، وللم�ضفي 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�ضفـيـــة  فـي  ال�ضركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ص.ب:١٢٢ ر.ب:٤١١
هاتف رقم:٩٢٤٢٧١٤٧

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 

ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.

 امل�سفــي
مرمي بنت جمعة بن عبيد القرطوبية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأم �سمرية و�سريكتها للتجارة - ت�سامنية

تعلن مرمي بنت جمعة بن عبيد القرطوبية اأنـها تقــوم بت�ضفـيــة �ضركة اأم �ضمرية و�ضريكتها 

للتجارة - ت�ضامنية، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم ١٠8969٣، وللم�ضفية 

وحـدها حــــق متثيــل ال�ضركــة فـي الت�ضفـيـــة اأمام الغـيــــر، وعلى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــية 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة
�ص.ب: ٢5٢ ر.ب: 3١٩
هاتف رقم: ٩٩5٧٩١58

كمــــا تدعــــو امل�ضفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 

ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـية 

على العنوان امل�ضار اإليه.

 امل�سفــية

-153-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٧(

م�ؤ�س�سة الأعمال والتدقيق احلديثة
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة الربعمي املتحدة للتجارة والت�س�يق �ش.م.م

املتحدة  الربعمي  ل�شركــــة  امل�شفــــية  ب�شفـتـــــها  احلديثة  والتدقيق  الأعمال  م�ؤ�ش�شة  تعلـن 
للتجارة والت�ش�يق �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٢٢٠٠٠٨٢، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�شركة.
امل�سفــية

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العنان املتحدة للتجارة - ت��سية

املتحدة  العنان  ل�شركــــة  امل�شفــــية  ب�شفـتـــــها  احلديثة  والتدقيق  الأعمال  م�ؤ�ش�شة  تعلـن 
للتجارة - ت��شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٣٧١٦٠، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�شركة.
امل�سفــية

�س�مار بن علي بن كمال الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة املتقدم للم�ساريع الهند�سية والتجارة �ش.م.م

للم�شاريع  املتقدم  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  الزدجايل  كمال  بن  بن علي  يعلـن �ش�مار 
الهند�شية والتجارة �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٠٨٦٨٠، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�شركة.
امل�سفــي

حممد بن عقيل بن عبداللـه باعمر
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريدان للتنمية واخلدمات �ش.م.م

للتنمية  ريدان  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  باعمر  يعلـن حممد بن عقيل بن عبداللـه 
عـــن   ،١٠٧٥٩٥٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  واخلدمات 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�شركة.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٧(

�سيف بن نا�سر بن �سليمان املع�يل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الثمر امل�ستطاب - ت�سامنية
يعلـن �شيف بن نا�شر بن �شليمان املع�يل ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة الثمر امل�شتطاب - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٥١٤٠٢، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سعيد بن حممد بن ب�سري اخل�الدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سه�ل �سيدة للتجارة �ش.م.م
يعلـن �شعيد بن حممد بن ب�شري اخل�الدي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة م�شاريع �شه�ل 
�شيدة للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٩٥٩٩٦، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�شركة.
امل�سفــي

حممد بن �سامل بن علي البادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد البادي و�سريكة للتجارة - ت�سامنية
يعلـن حممد بن �شامل بن علي البادي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة حممد البادي و�شريكة 
الـتجــاري بالرقـــم ١٠٢٣٥١٤، عـــن  اأمانـة ال�شجــل  لــدى  للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سامل بن حماد بن ثاين العامري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة اأجماد احلمي�سيني للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

يعلـن �شامل بن حماد بن ثاين العامري ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة اأجماد احلمي�شيني 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - واملقاولت  للتجارة 

١٠٦٣٠٠٥، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�شركة.
امل�سفــي
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ر�سيد بن را�سد بن علي اله�سامي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مثلث �سمائل املا�سي - ت�سامنية
يعلـن ر�شيد بن را�شد بن علي اله�شامي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة مثلث �شمائل املا�شي - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٩٤٣٣١، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�شركة.
امل�سفــي

هالل بن حمد بن �سيف الدرمكي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة الطيف للخدمات الكهربائية وامليكانيكية �ش.م.م

للخدمات  الطيف  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  الدرمكي  �شيف  بن  حمد  بن  هالل  يعلـن 
الكهربائية وامليكانيكية �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١١٢٦١٣، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�شركة.
امل�سفــي

مروان بن مره�ن بن �سيف الرحبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة البناء احلديثة للتجارة واملقاولت - ت��سية

البناء احلديثة  امل�شفــــي ل�شركــــة  الرحبي ب�شفـتـــــه  يعلـن مروان بن مره�ن بن �شيف 
للتجارة واملقاولت - ت��شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٥٣٤٦٤٥، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�شركة.
امل�سفــي

طالل بن �سن�ن بن �سيف الناعبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة طالل بن �سن�ن بن �سيف الناعبي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلـن طالل بن �شن�ن بن �شيف الناعبي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة طالل بن �شن�ن بن �شيف 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - للتجارة  و�شريكه  الناعبي 

٣٢٠٥٠٢٩، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�شركة.
امل�سفــي
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مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة الأمريكية للتجارة العاملية �ش.م.م 

يعلـن مكتب الرباعي لتدقيق احل�شابات ب�شفـتـــــه امل�شفــــي لل�شركــــة الأمريكية للتجارة 
العاملية �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٥٦٧٦٤، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�شركة.
امل�سفــي

مكتب الإتقان لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة الظ�يهر الذهبية للتجارة واملقاولت �ش.م.م 

يعلـن مكتب الإتقان لتدقيق احل�شابات ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة الظ�يهر الذهبية للتجارة 
واملقاولت �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٩٤٢٠٦، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�شركة.
امل�سفــي

مكتب اخلليج الدولية لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�ر احلياة العاملية �ش.م.م 

يعلـن مكتب اخلليج الدولية لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 
ن�ر احلياة العاملية �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١١٣٢١٣، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�شركة.
امل�سفــي

مكتب الدقة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سخ�ر دربات الربونزية للتجارة - ت�سامنية

يعلـن مكتب الدقة لتدقيق احل�شابات ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة �شخ�ر دربات الربونزية 
الـتجــاري بالرقـــم ١٢٨٢٥٩٧، عـــن  اأمانـة ال�شجــل  لــدى  للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�شركة.
امل�سفــي
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حممد بن حمد بن �سامل احلرا�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فن الطباعة �ش.م.م 

يعلـن حممد بن حمد بن �شامل احلرا�شي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة فن الطباعة �ش.م.م، 
وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٦٦٩٠٤، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القان�نـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البناء املمتاز للمقاولت �ش.م.م 

يعلـن حممد بن حمد بن �شامل احلرا�شي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة البناء املمتاز للمقاولت 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٥٥٢٣٦٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة املمتازة لل�سيانة الهند�سية والتجارة �ش.م.م 

يعلـن حممد بن حمد بن �شامل احلرا�شي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة املمتازة لل�شيانة الهند�شية 
والتجارة �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٨٠٩٦٢، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�شركة.
امل�سفــي

عي�سى بن ي��سف بن �سع�د العامري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عني ورد للتجارة - ت�سامنية 

يعلـن عي�شى بن ي��شف بن �شع�د العامري ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة عني ورد للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٥٢٣٨٦٤، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�شركة.
امل�سفــي
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حمد بن �سامل بن عي�سى احلرا�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تيجان العاملية للتجارة واخلدمات �ش.م.م 

يعلـن حمد بن �شامل بن عي�شى احلرا�شي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة تيجان العاملية للتجارة 
واخلدمات �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٠٨١٨٩، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تيجان للطاقة واخلدمات النفطية �ش.م.م 

يعلـن حمد بن �شامل بن عي�شى احلرا�شي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة تيجان للطاقة واخلدمات 
انتهاء  عـــن   ،١١٠٨١٨٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  النفطية 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة تيجان للتم�ين )�سركة منطقة حرة( �ش.م.م 

امل�شفــــي ل�شركــــة تيجان للتم�ين  يعلـن حمد بن �شامل بن عي�شى احلرا�شي ب�شفـتـــــه 
)�شركة منطقة حرة( �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٤٦٠١٢، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الق�ة الف�لذية)املنطقة احلرة( �ش.م.م 

الف�لذية  الق�ة  امل�شفــــي ل�شركــــة  يعلـن حمد بن �شامل بن عي�شى احلرا�شي ب�شفـتـــــه 
 ،١١٤٤٩٣٢ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  احلرة(  )املنطقة 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�شركة.
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجله�د الدولية �ش.م.م 

يعلـن حمد بن �شامل بن عي�شى احلرا�شي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة اجله�د الدولية �ش.م.م، 
وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٣٦٤٢٨، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القان�نـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإبراهيم بن علي بن خادم الرئي�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرئي�سي ال�طنية - ت�سامنية 

اإبراهيم بن علي بن خادم الرئي�شي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة الرئي�شي ال�طنية -  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  الـتجــاري بالرقـــم ٣٣٠١١٧٦، عـــن  اأمانـة ال�شجــل  لــدى  ت�شامنية، وامل�شجلـة 

الت�شفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جم�هرات القن�ع - ت��سية 

يعلـن اإبراهيم بن علي بن خادم الرئي�شي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة جم�هرات القن�ع - 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،٣٢٠٨٦٥٦ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت��شية، 

الت�شفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�شركة.
امل�سفــي

مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�سارات املالية وتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفي�سل لالأعمال املمتازة �ش.م.م 

يعلـن مكتب اجلدوى العاملية لال�شت�شارات املالية وتدقيق احل�شابات ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 
الفي�شل لالأعمال املمتازة �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٠٧٥٩٩، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�شركة.
امل�سفــي
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مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزن للتط�ير العقاري �ش.م.م 

يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 
مزن للتط�ير العقاري �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣١٧٦١١، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�شركة.
امل�سفــي
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