
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )1428(                                                                            ال�سنة احلاديـة واخلم�سون 

املحتـــــــــويــات
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارات      

 الهيئــة العامــة ل�ســوق املـال

قـــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــم خ/2022/18    �صـــادر فــي 2022/1/30 بتعديــل بعــــــ�ض اأحكـــــام 

الالئحة التنفـيذية لقانون �سركات التاأمني.

قـــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــم خ/2022/24    �صـــادر فــي 2022/1/31 بتعديـــل بعـــ�ض اأحكـــــام 

نظام �سندوق �سمان م�ساعدة امل�سابني باإ�سابات 

بدنية وورثة املتوفـني وتعوي�ض الأ�سرار املادية 

فـي حوادث املركبات.

 هيئــة تنظيــم االت�ســاالت

قـــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــــــم 2022/42   �صـادر فــي 2022/1/30 فـي �ساأن خدمــات مراقــبة 

الطيف الرتددي للخدمات الف�سائية.

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

اإعالن ب�ساأن جتديد مدة حماية النماذج ال�سناعية.

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

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

اإعالن ب�ساأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.
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اإعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سخرة الزرقاء العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآ�سيا املميزة للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأماين الدولية للمقاولت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأفالج للم�ساريع وال�ست�سارات �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رينتل �سوليو�سنز اآند �سريفيز�ض �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ه�سام الدولية و�سركاه �ض.م.م.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار الباطنة الع�سرية للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوفاق العاملية للم�سروعات التجارية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الريان للتنمية وال�ستثمار �ض.م.م.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سن �سحار للم�ساريع احلديثة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأ�سخري للخدمات اللوج�ستية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء القرم للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القائد املميز العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع فر�سان اخلليج لالإعمار �ض.م.م.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو هاين للم�ساريع ال�ساملة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلدود ال�سرقية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرمح املا�سي لالإن�ساء والتعمري - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالئع منح للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الباطنة احلديثة للمقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواطي بطحاء جابر للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.



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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة الذهبية لل�سيارات ال�ساملة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رباط اخليل للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهرة املرام للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

التجاريــــة  للم�ساريـــــع  الباطنـــــة  احتـــــاد  ل�سركــة  الت�سفـيــة  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

واملقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وهج م�سقط للم�ساريع املتكاملة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة الإ�سراقة الإن�ساءات �ض.م.م.

 - الن�سائية  املالب�ض  وتطريز  للخياطة  الرتاج  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مالذ الطري الراقية - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو �سعيد الأغربي للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كمة خلدمات الآبار �ض.م.م.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خالد واأحمد للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساطيء اجلزيرة العربية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ليان للم�ساريع املتكاملة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ارجوان ال�سويق احلديثة �ض.م.م.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حبل الو�سول الدولية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأريان ال�سرقية للحراريات �ض.م.م.

اأفــراح  م�ستلزمــات  وتاأجيــر  لبيــع  الإبــداع  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

ال�سباب �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سمة م�سقط املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ياقوت النجوم للتجارة �ض.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد الربواين والغالب خلدمات النفط �ض.م.م.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واجهة ري�سوت للبناء والتعمري �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلوير للت�سويق �ض.م.م.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلزيرة العاملية للم�ساريع �ض.م.م.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزعيم لالأزياء واملو�سة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإبداع املتجدد للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هالل الرواحي واأولده للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحولت امل�ستقبيلة �ض.م.م.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل بن �سعيد بن علي ال�سوعني و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمود و�سعيد ابني علي بن حمود الوهيبي 

للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإ�سراء الوطنية للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرا�سخات للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل عربي الذهبية - ت�سامنية.

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

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

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البحار ال�سبع خلدمات اجلودة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز العفيفة للت�سوق �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ملوؤ�س�سة اأحمد �ض.�ض.و.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأعايل الفليج للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم الرب اجلنوبي للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خليفة بن خمي�ض بن �سيف الهندا�سي و�سريكته 

للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوتار الداخلية للتجارة - ت�سامنية.

 اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ميمونة بنت حمد بن ها�سم الفكرية للتجارة - 

تو�سية.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بلبل ال�سحراء للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإبراهيم وم�سفر للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الحرتاف ال�ساملة للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيح جرين للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الحتاد العربي للمقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور وح�سني للتجارة والت�سالت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعهد الدويل للغة العربية والإعالم �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة الزمرد لل�سيافة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جاليجا انرتنا�سيونال لوجي�ستك�ض �سرفي�س�ض 

)�سركة منطقة حرة( �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي بن عبداللـه بن حممد بن اأحمد املرزوقي 

و�سريكه للتجارة - ت�سامنية.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو �سعيد ال�سيدي املميزة للتجارة 

واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نبيل ال�سيابي وابنه للتجارة - تو�سية.

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

126

126

127

127

128

128



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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلط املا�سي للنقل الربي �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج بيجنج هينج يو �ض.م.م.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خليفة بن حمد بن �سعيد العلوي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية.

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

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

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجد الذهبي للم�ساريع ال�ساملة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلجارة املا�سية للم�ساريع الرائدة �ض.م.م.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوم ريام للتجارة - ت�سامنية.

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

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

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

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرق للنفط والغاز �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو رمي الكحايل للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دنيا الطفل - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سهول اخل�سراء لبيع احلديد واخلردة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز التخفي�سات الدويل �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهام ال�سرقية للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل �سيح ال�سلب للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأرياف املتقدمة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رباعية الديل احلديثة للتجارة واملقاولت �ض.م.م.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سراج الدنيا للمقاولت �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الباطنة للم�ساريع ال�ساملة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مواهب الهرم للتجارة - ت�سامنية.

اإعــالن عــن انتهــاء اأعمــال الت�سفـيــة ل�سركــة البلو�ســـي والر�سيـــدي ملعــــدات الأمــــن 

وال�سالمة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفر�سان للمواد الغذائية والتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سابون الأحمر الالمع لتنظيف وتلميع 

ال�سيارات �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املهند�ض لالإن�ساءات - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الب�ساتني الوطنية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املهيب لتاأجري ال�سيارات �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تطوير املدن �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع مو�سم الرخاء التجارية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مو�سم الرخاء الوطنية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعدن الأ�سود للتجارة �ض.م.م.

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 مقديح �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دليل العمران للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غابكورب ل�سم�سرة التاأمني م�سقط �ض.م.م.

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

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تروفـي وكوفان �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابت�سامة الباطنة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرقمية الأوىل ال�ساملة �ض.م.م.

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

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإك�سري النفي�ض �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي احلظيب للتجارة - تو�سية.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدائن ماأرب للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املا�سة الذهبية العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار الفتح للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدور عمق للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�ساريع العمانية العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار لال�ست�سارات الهند�سية �ض.�ض.و.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمموعة اأبناء الولية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درب الرخاء للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزايا الأفق احلديثة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفر�ض العاملية خلدمات التقنية والهند�سة - 

تو�سية.

للتجارة  واأولده  البحــري  حمــود  اأبــو  ل�سركــة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 

واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وادي الغ�سب للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنائن ال�سويق للم�ساريع ال�ساملة - ت�سامنية.

ال�سيدي  عبيد  بن  �سعيد  بن  عبداللـه  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 

واأولده للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهدف لل�سحن والتنظيف �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سرات لالإن�ساء والتعمري �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مروج املنزفة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املركزية لقطع الغيار �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج الزاهية احلديثة للتجارة واملقاولت �ض.م.م.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٨(

الهيئــة العامــة ل�ســوق املـال
قـــرار

رقــم خ/٢٠٢٢/١٨
بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنفـيذية لقانون �سركات التاأمني

ا�ستنادا اإىل قانون �سركات التاأمني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ١٢/79، 

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون �سركات التاأمني ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم ٨0/5،

واإىل موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفـيذية لقانون �سركات التاأمني، امل�سار اإليها. 

املــادة الثانيــــة

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

املــادة الثالثـــة

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

�سـدر فـي: ٢٧ من جمادى الآخرة ١443هـ

املوافـــــق: 3٠ من يــنـــــــــــــايـــــــــر ٢٠٢٢م

عبداللـه بن �سامل بن عبداللـه ال�ساملي
الرئيــــ�س التنفـيــذي للهيئـــــة العامـــة ل�ســـوق املــــال
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٨(

تعديالت على بع�ض اأحكام الالئحة التنفـيذية لقانون �سركات التاأمني
املــادة ) ١ (

ت�ستبدل بن�سو�س املواد )3(، و)9/البند ك(، و)١0( مكررا، و)٢٢(، و)٢3(، و )٢٤(، و)٤3( 

من الالئحة التنفـيذية لقانون �سركات التاأمني امل�سار اإليها، الن�سو�س الآتية:

املــادة ) 3 (

"يجب على �سركة التاأمني تعيني خبري اكتواري اأو التعاقد مع اأحد املكاتب املعتمدة من 

قبل الهيئة وفقا لال�سرتاطات التي حتددها الهيئة فـي هذا ال�ساأن".

املــادة )9( البند )ك(

"ك - ح�ساب املالءة وفق اأحكام القانون والقرارات املنفذة له وتعليمات الهيئة مع تقدمي 

احلياة  على  والتاأمني  العام  التاأمني  اأن�سطة  من  كل  عن  لذلك،  املوؤيدة  امل�ستندات 

والتاأمني ال�سحي، كال على حدة".

املــادة )١0( مكررا 

الفنية الآتية، وباأن حتتفظ  "تلتزم كل �سركة تاأمني بتكوين املخ�س�سات والحتياطيات 

بها فـيما يتعلق بكل نوع من اأنواع التاأمني:

اأ  -  خم�س�س لالأخطار التي مل ت�سقط.   

ب - خم�س�س املطالبات املعلقة.  

ج -  احتياطي الطوارئ.  

وي�سدر بطرق احت�ساب تلك املخ�س�سات والحتياطيات الفنية قرار من الهيئة.

الحتياطي  عجز  تغطية  يتم  حتى  �سنة  اأي  فـي  اأرباح  توزيعات  عن  الإعالن  يجوز  ول 

اأو ا�ستخدام الحتياطي اإل مبوافقة  املرتاكم من الأرباح املحتجزة، ول يجوز الت�سرف 

م�سبقة من الهيئة".

املــادة )٢٢(

"تدخل عوائد ا�ستثمار الوديعة �سمن ح�ساب اإيرادات وم�سروفات جمموعة التاأمني التي 

قدمت عنها الوديعة املن�سو�س عليها فـي البند )٢/هـ( من املادة )3( من القانون واملادة 

)9( مكررا من هذه الالئحة".
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٨(

املــادة )٢3(

"يكون ح�ساب حد املالءة ل�سركة التاأمني والحتفاظ به، وفقا للملحق رقم )١٨( املرفق 

بهذه الالئحة".

املــادة )٢٤(

من  اأي  فـي  املالءة  حد  ملتطلبات  الأدنى  للحد  م�ستوفـية  غري  التاأمني  �سركة  كانت  "اإذا 

اأن�سطتها املرخ�سة، فاإنه ل يجوز توزيع الأرباح املتاحة على امل�ساهمني اأو املكتب الرئي�سي 

املا�سية،  ال�سنة  مبتطلبات  الوفاء  بعد  اإل  الفرع  قبل  من  الأجنبية  التاأمني  ل�سركات 

العام  التاأمني  فـي  املالءة  فائ�س حد  كاف من  التاأمني مبلغ  ل�سركة  يكون  اأن  �سريطة 

والتاأمني على احلياة والتاأمني ال�سحي ب�سورة م�ستقلة بعد التوزيع".

املــادة )٤3(

اأو وكالئها  اإدارتها  اأو امل�سوؤولني عن  "يحظر على �سركة التاأمني اإقرا�س العاملني فـيها 

ما مل يكن لديها اأموال حرة تزيد على الأموال الواجب الحتفاظ بها، واأن يكون لديها 

والتاأمني  والتاأمني على احلياة  العام  التاأمني  فـي  املالءة  اإجمايل حد  فـي  فائ�س كاف 

ال�سحي كال على حدة طبقا للقوانني واللوائح. 

وا�ستثناء من ذلك، يجوز الإقرا�س على وثائق التاأمني على احلياة مبا ل يجاوز قيمة 

ا�سرتداد الوثيقة".

املــادة )٢(

�سركات  لقانون  التنفـيذية  الالئحة  من   )٢6( و  و)٢5(  مكررا،  و)٢٢(   ،)١١( املواد  تلغى 

التاأمني امل�سار اإليها.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٨(

ملحق رقم )١٨(

ح�ساب حد المالءة لراأ�ض المال المبني على المخاطر

اأول: تعريفات:

حد املالءة: احلد الأدنى ملالءة راأ�س مال �سركة التاأمني لقيا�س وحماية قدرتها على 

الوفاء بالتزاماتها جتاه حاملي وثائق التاأمني عند ا�ستحقاقها.

التاأمني لتعزيز حماية  املالية ل�سركة  املوارد  املخاطر: كفاية  املبني على  املال  راأ�س 

حاملي وثائق التاأمني من خالل ربط كفاية راأ�س املال مبخاطر ال�سركة.

ثانيا: ح�ساب حد المالءة:

يتم ح�ساب حد املالءة وفقا للمعادلة الآتية:

١00 *

                اإجمايل راأ�س املال املتاح         

اإجمايل راأ�س املال املطلوب

ن�ساط  لكل  منف�سل  ب�سكل  لديها  املالءة  حد  ح�ساب  التاأمني  �سركة  على  ويجب 

التاأمني،  العمومية مبوجب عوائد  اأ�سا�س ميزانيتها  لها مبمار�سته على  مرخ�س 

الأوقات عن )١00%(  اأي وقت من  فـي  املالءة لديها  باأل يقل حد  ال�سركة  وتلتزم 

مائة فـي املائة.

ثالثا: راأ�ض المال المتاح:

١ - يتكون اإجمايل راأ�س املال املتاح فـي �سركة التاأمني من حا�سل جمع راأ�س املال املتاح 

الأ�سا�سي مع راأ�س املال املتاح التكميلي خم�سوما منهما الأ�سول املن�سو�س عليها 

فـي الفقرة )٤( من هذا البند، �سريطة األ يقل حا�سل جمعهما عن احلد الأدنى 

لراأ�س مال ال�سركة واملحدد قانونا قبل اخل�سم.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٨(

٢ - يتكون راأ�س املال املتاح الأ�سا�سي من امل�سادر الآتية:

اأ  - راأ�س املال املدفوع خم�سوما منه �سافـي اأ�سهم اخلزينة اإن وجدت.

ب - ح�سابات املكتب الرئي�سي.

ج - اأ�سهم �سادرة بعالوة اإ�سدار.

د - اأ�سهم حق الأف�سلية.

هـ - احتياطيات راأ�س املال العامة واخلا�سة.

و - الحتياطي القانوين.

ز - احتياطي الطوارئ.

ح - الأرباح اأو اخل�سائر املرتاكمة.

ط - اأ�سهم �سادرة بخ�سم.

ي - اأي م�سادر اأخرى ترى الهيئة �سرورة اإدراجها.

3 - يتكون راأ�س املال املتاح التكميلي من امل�سادر الآتية:

اأ -  القرو�س الثانوية اأو الديون الثانوية.

ب - احتياطي اإعادة التقييم لالأ�سول الت�سغيلية الثابتة.

ج - احتياطي القيمة العادلة.

د - احتياطي العمالت الأجنبية.

هـ - اأي م�سادر اأخرى ترى الهيئة �سرورة اإدراجها.

وفـي جميع الأحوال يجب على �سركة التاأمني اعتبار قيمة م�سدر راأ�س املال املتاح 

التكميلي )٨0%( ثمانني فـي املائة اإذا كان جمموع القيم اإيجابيا، و)١00%( مائة فـي 

املائة اإذا كان جمموع القيم �سلبيا.
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٤ - ي�ستبعد من ح�ساب حد املالءة الأ�سول الآتية:  

اأ - ال�سهرة اإن وجدت.

ب - م�ساريف التاأ�سي�س وامل�ساريف الأخرى املدفوعة مقدما اأو حتت احل�ساب 

اأو املوؤجلة.   

ج - القرو�س وال�سلف والديون التي فـي ذمة الغري دون �سمان مادي يغطيها.

د - قيمة اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة الداخلة �سمن اأ�سولها.

هـ - قيمة القرو�س التي ت�سمن ال�سركة �سدادها.

و - قيمة الديون امل�سكوك فـي حت�سيلها ما مل يوجد لها خم�س�س كاف فـي 

البيانات املالية.

فـيما  الأ�سول  الدفرتية لأحد  القيمة  ال�سوقيـــة عن  القيمة  النق�س فـي  ز - 

عدا املحتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق، ما مل يوجد خم�س�س لهبوط 

قيمة الأ�سل فـي البيانات املالية.

ح - الأ�سول املرهونة اأو قيد ال�سمان اأو الرهن ول توجد التزامات مقابلة لها 

فـيما عدا الأ�سول املودعة لدى الهيئة ملقابلة الحتياطيات الفنية اأو فـي 

حالة عدم ا�ستخدام الت�سهيالت الئتمانية املتاحة.

ط - م�ساريف ال�سريبة املوؤجلة.

ي - تكلفة الكت�ساب املوؤجل لأعمال التاأمني مبا فـي ذلك العمولة املوؤجلة.

�ســركة تعتبـــر طـــرفا ذي  ديــن لدى  اأو ر�سيــد  قـــرو�س  اأو  ا�ستثمــــارات  اأي   - ك 

عالقة فـيما عدا امل�ستحق لأعمال التاأمني العتيادية، وي�ستثنى من ذلك 

بهذه  العمل  تاريخ  قبل  العالقة  ذي  الطرف  �سندات  فـي  ال�ستثمارات 

الالئحة حتى تاريخ ا�ستحقاقها، والودائع والأر�سدة فـي امل�سارف املحلية.

ل - املبلغ امل�ستحق من �سركات اإعادة التاأمني غري امل�سنفة اأو ذات ت�سنيف اأقل 

عن املحدد من قبل الهيئة. 

لئحة  لأحكام  وفقا  به  امل�سموح  الأق�سى  احلد  فوق  امل�ستثمرة  الأ�سول   - م 

ا�ستثمار اأ�سول �سركات التاأمني والتاأمني التكافلي.

ن - الأ�سول الت�سغيلية الثابتة.

�س - اأي اأ�سول اأخرى ترى الهيئة �سرورة ا�ستبعادها. 
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رابعا: راأ�ض المال المطلوب:

املبني  املال  "راأ�س  اأو  املال"  راأ�س  "احلد الأدنى ملالءة  املال املطلوب من  راأ�س  يتكون 

على املخاطر" اأيهما اأعلى.

على  وذلك  املال،  راأ�س  ملالءة  الأدنى  باحلد  الحتفاظ  التاأمني  �سركة  على  يجب 

النحو الآتي:

الحد الأدنى لمالءة راأ�ض المال بالريال عمانينوع الن�شاط المرخ�صم

)٤٫000٫000( اأربعة ماليني.التاأمني العام١

)١٫000٫000( مليون.التاأمني على احلياة٢

)٢٫000٫000( مليونان.التاأمني ال�سحي3

يحدد  "راأ�س املال املبني على املخاطر" على اأ�سا�س امليزانية العمومية ل�سركة التاأمني 

لكل نوع من اأنواع املخاطر الآتية:

اأ -  خماطر تركيز مالءة راأ�س املال.

ب - خماطر ائتمان مالءة راأ�س املال.

ج - خماطر ال�سوق ملالءة راأ�س املال.

د - خماطر الت�سغيل ملالءة راأ�س املال.

هـ - خماطر التزامات التاأمني ملالءة راأ�س املال، وذلك اإذا كانت ال�سركة متار�س 

ن�ساط التاأمني العام اأو ن�ساط التاأمني ال�سحي وهي:

١ - خماطر التزامات الأق�ساط ملالءة راأ�س املال.

٢ - خماطر التزامات املطالبات ملالءة راأ�س املال.
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و - خماطر التزامات التاأمني ملالءة راأ�س املال، وذلك اإذا كانت ال�سركة متار�س 

ن�ساط التاأمني على احلياة:

١ - خماطر اللتزامات ملالءة راأ�س املال.

٢ - خماطر املبلغ املوؤمن ملالءة راأ�س املال.

ز - خماطر الكوارث ملالءة راأ�س املال.

ح - اأي خماطر اأخرى حتددها الهيئة.

هذه  فـي  عليها  املن�سو�س  املخاطر  باحت�ساب  اللتزام  التاأمني  �سركة  على  ويجب 

املادة وفقا للمالحق املعتمدة من قبل الهيئة.

خام�سا: تقرير حد المالءة:

١ - يجب على �سركة التاأمني احت�ساب حد املالءة فـي نهاية �سنتها املالية من كل 

عام، وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة.

٢ - يجب على �سركة التاأمني تقدمي تقرير حد املالءة املدقق من قبل مراقب 

احل�سابات اخلارجي اإىل الهيئة على اأن يت�سمن التفا�سيل ذات ال�سلة بح�ساب 

ال�سنوية  العامة  انعقاد اجلمعية  قبل  وذلك  التاأمني،  املالءة مع عوائد  حد 

لل�سركة ب )30( ثالثني يوما على الأقل اإذا كانت �سركة عمانية، اأو فـي موعد 

اأق�ساه نهاية �سهر فرباير من كل عام اإذا كانت ال�سركة فرعا ل�سركة اأجنبية، 

اأو اإذا طلبته الهيئة فـي اأي وقت من الأوقات.
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قـــرار

رقــم خ/٢٠٢٢/٢4

 بتعديل بع�ض اأحكام نظام �صندوق �صمان م�صاعدة امل�صابني 

باإ�صابات بدنية وورثة املتوفـني وتعوي�ض الأ�صرار املادية فـي حوادث املركبات 

ا�ستنادا اإىل قانون تاأمني املركبات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 94/34،

واإىل قانون �سوق راأ�س املال ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/80،

واإىل القرار رقم خ/2016/19 باإ�سدار منوذج وثيقة التاأمني املوحدة على املركبات،

واإىل القرار رقم خ/2018/3 باإن�ساء �سندوق �سمان م�ساعدة امل�سابني باإ�سابات بدنية وورثة 

املتوفـني وتعوي�س الأ�سرار املادية فـي حوادث املركبات واإ�سدار نظامه،

واإىل موافقة جمل�س اإدارة الهيئة،

واإىل موافقة جمل�س الوزراء،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

جترى التعديالت املرفقة على نظام �سندوق �سمان م�ساعدة امل�سابني باإ�سابات بدنية وورثة 

املتوفـني وتعوي�س الأ�سرار املادية فـي حوادث املركبات، امل�سار اإليه.

املــادة الثانيــــة

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

املــادة الثالثـــة

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

�صـدر فـي: ٢8 من جمادى الآخرة 1443هـ
املوافـــــق: 31 من ينـايــــــــــــــــــــــر ٢٠٢٢م

                                                     �صلطـان بن �صالـم بن �صعيـد احلب�صـي
                                                                             وزيــــــــر املاليـــــــة

                          رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال
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تعديالت على بع�ض اأحكام نظام �صندوق �صمان م�صاعدة امل�صابني 

باإ�صابات بدنية وورثة املتوفـني وتعوي�ض الأ�صرار املادية فـي حوادث املركبات 

املــادة ) 1 (

ي�ستبدل بن�سو�س املواد )2(، و)9(، و)11/ البنود 2و5و6( و)15( من نظام �سندوق �سمان 

حوادث  فـي  املادية  الأ�سرار  وتعوي�س  املتوفـني  وورثة  بدنية  باإ�سابات  امل�سابني  م�ساعدة 

املركبات امل�سار اإليه، الن�سو�س الآتية:

املــادة ) 2 (

الأ�سرار  وتعوي�س  املتوفـني  وورثة  بدنية  باإ�سابات  امل�سابني  م�ساعدة  ال�سندوق  يتوىل 

املادية فـي حوادث املركبات، �سريطة حتقق الآتي: 

1 - اأن يكـــون هنـــاك تالمـــ�س بــني املركبات املت�سببة فـي احلادث اأو بينها وبني امل�ساب، 

واأن ينجم عن احلادث اأي من احلالت الآتية: 

 اأ - الوفاة.

ب - الإ�سابات البدنية.

ج - الأ�سرار املادية، �سريطة األ تقل قيمتها عن )500( خم�سمائة ريال عماين.

2 - األ يقل اإجمايل م�ساريف العالج والإ�سعافات الأولية عن )500( خم�سمائة ريال عماين.

املــادة ) 9 (

على ورثة املتوفى اأو امل�ساب، اأو وكيلهما التقدم بطلب امل�ساعدة اأو التعوي�س اإىل اللجنة 

املتعلقة  واملعلومات  البيانات  جميع  الطلب  يت�سمن  اأن  على  لذلك،  املعد  النموذج  وفق 

باملطالبة، واأن يكون مرفقا به امل�ستندات الآتية:

1 - ن�سخة من التقرير النهائي ال�سادر من �سرطة عمان ال�سلطانية مبعاينة احلادث، 

مبينا فـيه وقت وقوع احلـادث، ومكانــه، وكيفـيــة وقوعــه، وحتديــد املت�سبـــب فـيـــه، 

واأ�سماء �سائقي املركبات، وعنوان مالك املركبة املت�سببة )اإن وجد(.

2 - ن�سخـة مـن التقريـر الطبـي الـ�سـادر من وزارة ال�سحــة، مبــني فـيــه و�ســف حالـــة 

الأ�سرار التي حلقت امل�ساب فـي بدنه، ون�سبة العجز.
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3 - ن�سخــة مـــن فواتـــري م�ساريـــف العـــالج والإ�سعافــات الأولية من اأحد امل�ست�سفـيات 

فـي �سلطنة عمان.

4 - ن�سخــة مــن �سهــادة وفــاة للمتوفــى ب�سبب احلادث، ون�سخة من الوكالة ال�سرعية 

لوكيل الورثة والإعالم ال�سرعي.

5 - ن�سخة من �سند الوكالة فـي حالة تقدمي الطلب عن طريق وكيل.

6 - اأي معلومات اأو بيانات اأو م�ستندات اأخرى تطلبها اللجنة.

بالن�سبة  تاريخ وقوع احلادث  �سنتني من  بعد م�سي )2(  تقدم  التي  الطلبات  تقبل  ول 

اإذا قدمت خالل  اإل  اأما بالن�سبة لالأ�سرار املادية فال تقبل  للوفاة والإ�سابات البدنية، 

)6( �ستة اأ�سهر من تاريخ وقوع احلادث.

املــادة ) 11/البنود 2 و5 و6 (

2 - ن�سبة العجز امل�ستدمي وفقا للتقرير الطبي م�سروبة فـي )30.000( ثالثني األف 

ريال عماين.

5 - قيمة م�ساريف عالج الإ�سابات البدنية التي تلحق بامل�ساب من احلادث، وبحد 

اأق�سى )5.000( خم�سة اآلف ريال عماين لكل �سخ�س م�ساب.

6 - قيمة م�ساريف الإ�سعافات الأولية التي تقدم للم�ساب من احلادث، وبحد اأق�سى 

)400( اأربعمائة ريال عماين لكل �سخ�س م�ساب.

املــادة ) 15 (

تلتزم �سركات التاأمني خالل )14( اأربعة ع�سر يوما من نهاية ربع كل �سنة باإيداع الأموال 

امل�ستحقة لل�سندوق، وذلك مبوجب �سيك ي�سدر با�سم ال�سندوق، اأو عن طريق حتويالت 

عمــان،  ب�سلطــنة  املرخ�سة  امل�سارف  لدى  املعتمدة  الآلية  الأنظمة  طريق  عن  اأو  بنكية، 

اأن ترفق ك�سوفات معتمدة من قبلها تبني فـيها عدد وثائق  واإ�سعار الهيئة بذلك، على 

وفقا  الإلكرتونية  الو�سائــل  عبـــر  اأخـــرى،  بيانات  واأي  عليهم،  املوؤمن  واأ�سماء  التاأمني، 

لال�سرتاطات واملوا�سفات الفنية التي حتددها اللجنة.

وتتوىل الدائرة متابعة اإيداع الأموال امل�ستحقة لل�سندوق.
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املــادة ) ٢ (

ت�ساف اإىل نظام �سندوق �سمان م�ساعدة امل�سابني باإ�سابات بدنية وورثة املتوفـني وتعوي�س 

الأ�سرار املادية فـي حوادث املركبات امل�سار اإليه، مادة جديدة برقم )11( مكررا، يكون ن�سها 

الآتي:

املــادة ) 11 ( مكررا

ل يقبل طلب امل�ساعدة اأو التعوي�س فـي اأي من احلالت الآتية:

1 - اإذا حتققت اأي من حالت ال�ستثناء الواردة فـي التاأمني الإجباري على املركبات 

واملن�سو�س عليها فـي منوذج وثيقة التاأمني املوحدة على املركبات. 

2 - اإذا مل يقدم امل�ساب تقرير طبي يبني فـيه ن�سبة العجز امل�ستدمي، اأو كان لديه عجز 

موؤقت.

اأفراد  اأحد  اأو مركبات  احلادث،  فـي  املت�سببة  املركبة  تلحق  التي  املادية  الأ�سرار   -  3

اأ�سرته.

اأو اأحد اأفراد  4 - الإ�سابات البدنية التي ت�سيب �سائق املركبة املت�سببة فـي احلادث، 

اأ�سرته. 

5 - الوفاة اأو الإ�سابة املتعمدتني اأو اللتني ت�سكالن جرمية جزائية. 

6 - الأ�سرار املادية التي تلحق املركبة اململوكة للحكومة اأو ال�سركة اأو املوؤ�س�سة.

 - املركبة  الأخرى - غري ج�سم  املمتلكات  اأو  الأ�سياء  التي تلحق  املادية  الأ�سرار   - 7

�سواء داخل املركبة اأو خارجها.

املت�سررة فـي حال وجود تاأمني �سامل عليها  التي تلحق املركبة  املادية  8 - الأ�سرار 

وقت وقوع احلادث.

9 - اإذا ارتكب املت�سرر اأو امل�ستفـيد عمال يخل بحقوق ال�سندوق فـي الرجوع على �سائق 

اأو مالك املركبة املت�سببة فـي احلادث.

10 - حوادث ده�س احليوانات اأو تفادي ال�سطدام بها. 
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املــادة ) 3 (

ت�ساف فقرتان جديدتان اإىل نهاية املادتني )8(، و)11( من نظام �سندوق �سمان م�ساعدة 

املركبات  حوادث  فـي  املادية  الأ�سرار  وتعوي�ض  املتوفـني  وورثة  بدنية  باإ�سابات  امل�سابني 

امل�سار اإليه، على النحو الآتي:

املــادة ) 8 (

ويحـــق لل�سنـــدوق الرجـــوع علـــى ورثــة املتوفــــى اأو امل�ســــاب للمطالبـــة بـــرد ما تـم دفعـه 

فـي اأي من احلالت الآتية:

1 - اإذا مت الإخالل بحقوق ال�سندوق فـي الرجوع على �سائق املركبة املت�سببة بال�سرر 

اأو مالكها.

2 - اإذا تـــم تقا�ســي تعويـ�ض من �سائق املركبة املت�سببة بال�سرر اأو من مالكها اأو من 

اأي جهة اأخرى.

3 - اإذا تبني اأن احلادث كان مفتعال.

4 - اإذا تبني وجود وثيقة تاأمني �سارية املفعول تغطي قيمة الأ�سرار والإ�سابات التي 

دفعها ال�سندوق. 

املــادة ) 11 (

ويجـــوز للجنـــة وقـــف �ســرف مبالغ امل�ساعدة اأو التعوي�ض فـي حالة عدم توافر اأي مبالغ 

فـي ال�سندوق، على اأن تكون اأولوية �سرف مبالغ امل�ساعدة اأو التعوي�ض فـي حال توافرها 

وفقا لتاريخ تقدمي الطلب. 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1428(

هيئــة تنظيــم االت�صــاالت

قـــرار

 رقــم 2022/42

فـي �ضاأن خدمات مراقبة الطيف الرتددي للخدمات الف�ضائية 

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 موافقة جمل�س اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت،

واإىل موافقة وزارة املالية،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـــقـــرر

املــادة الأولــــى

فـي تطبيق اأحكام هذا القرار يق�سد بطالب اخلدمة، اجلهة املحلية اأو العاملية الراغبة فـي احل�سول 

على خدمات مراقبة الطيف الرتددي للخدمات الف�سائية، ويق�سد باخلدمات الف�سائية، 

االأعمال التي تقدمها هيئة تنظيم االت�ساالت فـي املجاالت الف�سائية �سواء مبراقبة الطيف 

الرتددي اأو حل التداخالت الراديوية، وذلك لالأقمار ال�سناعية التي ت�سمل تغطيتها موقع 

املحطة واملدارات الف�سائية الواقعة �سمن قو�س الروؤية )133 �سرق - 16 غرب(.

املــادة الثانيــــة

حتدد ر�سوم تقدمي اخلدمات الف�سائية - بناء على رغبة طالب اخلدمة - وفقا للخيارات االآتية: 

اأول: تقدمي اخلدمة لكل �ساعة عمل مبقدار )281/000( مائتني وواحد وثمانني رياال 

عمانيا.

ثانيا: تقدمي اخلدمة مبوجب عقد يربم بني هيئة تنظيم االت�ساالت وطالب اخلدمة، 

وفقا للجدول االآتي:
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اجلريدة الر�سمية العدد )1428(

عدد ال�ساعاتم
فـي ال�سنة

مبلغ الر�سم 
بالريال العماين

مدة العقد �سنة واحدة

مبلغ الر�سم
 بالريال العماين

مــدة العقــد �سنتــان

1
)50(

خم�سون �ساعة

)12.645/000(

اثنا ع�سر األفا و�ستمائة 

وخم�سة واأربعون

)22.480/000(

اثنان وع�سرون األفا 

واأربعمائة وثمانون

2
)100(

مائة �ساعة

)21.075/000(

واحد وع�سرون األفا

 وخم�سة و�سبعون

)33.720/000(

ثالثة وثالثون األفا 

و�سبعمائة وع�سرون

3
)200(

مائتا �ساعة

)36.530/000(

�ستة وثالثون األفا 

وخم�سمائة وثالثون

)56.200/000(

�ستة وخم�سون األفا ومائتان

املــادة الثالثــــة

ي�سدد طالب اخلدمة )20%( من مبلغ الر�سم كحد اأدنى عند التعاقد، وي�سدد باقي املبلغ 

على دفعات كل )3(  ثالثة اأ�سهر من تاريخ التعاقد، على اأن يتم �سداد اإجمايل مبلغ الر�سم 

للهيئة قبل انتهاء مدة العقد.

املــادة الرابعـــة

يجوز لطالب اخلدمة طلب ترحيل )50%( خم�سني باملائة كحد اأق�سى من عدد ال�ساعات 

املتعاقــد عليهـــا، وذلك ملدة ال تزيــد علــى )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ انتهاء العقد مع بيان 

اأ�سباب الرتحيل، �سريطة موافقة الهيئة على ذلك.

املــادة اخلام�ســة

يجب على طالب اخلدمة اإيداع مبلغ الر�سم فـي احل�ساب امل�سرفـي اخلا�ص بالهيئة خالل 

)30( ثالثني يوما من تاريخ اإ�سدار الهيئة اإ�سعار الدفع.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1428(

املــادة ال�ضاد�ضـــة

يجوز للهيئة اأن تخ�س�س )10%( ع�سرة باملائة من حا�سل الر�سم لل�سركة التي تقوم بالرتويج 

عن اخلدمات الف�سائية، متى مت التعاقد مع  طالب اخلدمة بناء على ترويج ال�سركة.

املــادة ال�ضابعـــة

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

املــادة الثامنـــة

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

�ضـدر فـي: 27 من جمادى الآخرة 1443هـ

املوافـــــق: 30 من ينايـــــــــــــــــــــــر 2022م

نا�ضـــــــر بـن خميـــــــ�س اجل�ضمــــــي

رئي�س جمـل�س اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1428(

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

اإعــــــالن

تعلـــن دائــرة امللكيـــة الفكريـة وفقا لأحكام املادة )4/24( من قانــون حقوق امللكيــة ال�صناعيــة 

ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/67، اأنه مت جتديد مــدة حمايــة النمــوذج ال�صناعــي 

امل�صجل املذكور باجلدول املرفق ملدة )5( خم�س �صنوات اأخرى.

تاريـخ الت�سجيـلا�ســــم ال�سركــــةرقم النموذج ال�سناعيم

1OM/ID/2017/000012017/1/10يون ت�صانغ هاردوير تول كو ال تي دي
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(1428) 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

150673 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a

 ,äGôgƒ›  ,äGôgƒ›  á«∏°ù∏°S  óFÓb  ,äGôgƒ›  áæjõ∏d  ¢ù```«HÉHO  ,äGô```gƒ›  QhÉ```°SCG

.ój äÉYÉ°S ,äGôgƒ› ”GƒN ,äGôgƒ› ¢ù«HÉHO

∂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

2021/12/6 :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

150667 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

 ≥«°V ∫É£æH ,ΩÉªëà°SG πjhGô°S ,á«∏NGO πjhGô°S ,á«à– πjhGô°S ,áMÉÑ°S ÜGƒKCG ,¢ùHÓe

.πjhGô°ùdG

∂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

2021/12/6 :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 61.indd   1 2/2/22   1:08 PM
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(1428) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150666 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a

 IÒ¨°U  ÖFÉ≤M  ,äÓ¶e  ,á°VÉjô∏d  ÖFÉ≤M  ,ój  ÖFÉ≤M  ,ÅWÉ°û∏d  ÖFÉ≤M  ,ô¡X  ÖFÉ≤M

.Iõ¡› ÒZ π«ªéàdG äGô°†ëà°ùŸ

∂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

2021/12/6 :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

150795 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

 π≤ædG  ,äÓaÉ◊ÉH  π``≤ædG  ,äGQÉ```«°ùdÉH  π≤ædG  ,±É©°SC’G  ¢VGôZC’  π≤ædG  ,…ƒ÷G  π≤ædG

 π≤ædG  ,™aódG  hCG  ô÷G  äÉHô©H  π≤ædG  ,∫OÉæ°üdÉH  π≤ædG  ,π≤ædG  hCG  ô÷G  ,√õæàdG  ÖcGôÃ

 ,äGQÉÑ©dG  á£°SGƒH  π≤ædG  ,á«MÉ«°ùdG  øcÉeC’G  OÉ«JQ’  π≤ædG  äÉeóN  ,ájójó◊G  ∂µ°ùdÉH

 ,IôLC’G äGQÉ«°ùH π≤ædG ,ÜQGƒ≤dG á£°SGƒH π≤ædG ,π≤ædG ,Ö«HÉfC’G •ƒ£N á£°SGƒH π≤ædG

.»à°ù«Lƒ∏dG π≤ædG ,π≤ædG äÉeƒ∏©e ,…ôëÑdG π≤ædG ,ΩGÎdÉH π≤ædG

á∏eÉµàŸG »°Vƒ©dG ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,81 :Ü.Q 300 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 61.indd   2 2/2/22   1:08 PM
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(1428) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150796 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 º«¶æJ ,Üƒ°SÉë∏d (èæjOƒc) õ«eÎdG äÉ≤HÉ°ùe ó≤Yh º«¶æJ) äÉYÉªàL’G IQGOEGh º«¶æJ

 á«¡«`aÎdG  äÉeóÿG  ,Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ô```jƒ£J  ∫É```›  »`a  á«ª«∏©J  äÉ≤HÉ°ùe  ó≤Yh

 ™«é°ûàd  õaGƒ◊Gh  äÉ°ùaÉæŸG  h  äÉ≤HÉ°ùŸG  èeGôH  ,äÉ°ùaÉæŸG  h  äÉ≤HÉ°ùŸG  ó≤Y  ójóëàdÉHh

.(Üƒ°SÉ◊G (èæjOƒc) õ«eôJ IóYÉb »`a IOƒ÷G ¿Éª°V

∂fEG ,õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,98109 ø£æ°TGh ,πJÉ«°S ,¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

ájôµØdG á«µ∏ª∏d äÉfÉ«H :π``````````«cƒdG º`````````°SG
112 :Ü.Q 3806 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

( JM :ájƒdhC’G ó∏H ,2021/6/21 :ájƒdhC’G ïjQÉJ 83586 :ájƒdhC’G ºbQ) :á``````jƒdhC’G ≥````````M

150797 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 ô°û```f  QÉ```WEG  »```a  è``eGÈdG  ô```jƒ£J ,è```eGÈdG  ôjƒ£Jh º«ª°üJ) á«Hƒ°SÉM èeGôH  º«ª°üJ

.(èeGÈdG IOƒL Ú°ù–h äÉéàæŸG ôjƒ£J ∫É› »`a í°üædG äÉeóN ,èeGÈdG

∂fEG ,õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,98109 ø£æ°TGh ,πJÉ«°S ,¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

       ájôµØdG á«µ∏ª∏d äÉfÉ«H :π``````````«cƒdG º`````````°SG
112 :Ü.Q 3806 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

( JM :ájƒdhC’G ó∏H ,2021/6/21 :ájƒdhC’G ïjQÉJ 83586 :ájƒdhC’G ºbQ) :á``````jƒdhC’G ≥````````M

alamat 61.indd   3 2/2/22   1:08 PM

-32-



(1428) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150803 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

.Qƒ£Y ,íFGhôdGh Qƒ£©∏d äƒjR ,ájô£Y äƒjR ,QƒîH ,¿ƒHÉ°U

ä’hÉ≤ª∏d á«æØdG áeÉîØdG ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,Ö«°ùdG áj’h ,225 :Ü.Q 418 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150804 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.¬cGƒa ôFÉ°üY

IQÉéà∏d ¿Éà°ùÑdG AGƒ°VCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉfi ,¿Éà°ùÑdG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 61.indd   4 2/2/22   1:08 PM
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(1428) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150807 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

 ìƒ```£°ùdG  ∞```«¶æJ  ,Üƒ```£dÉH  AÉæÑdG  ,äÉÑcôŸG  ∞«¶æJ  ,äÉÑcôŸG  áfÉ«°U  ,äÉÑcôŸG  ™«ª∏J

.´QGƒ°ûdG ∞«¶æJ ,ÊÉÑª∏d á«LQÉÿG

á∏eÉµàŸG …ó°TGôª◊G ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150808 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a

 Ö∏Y  ,äGô````gƒ›  ,äGô```gƒ›  ó```FÓb  ,äGô```gƒéª∏d  IÒ```¨°U  »∏M  ,äGôgƒ›  QhÉ°SCG

 ,äGôgƒ›  áæjõ∏d  ¢ù«HÉHO  ,≥æ©dG  äÉ£HQ  ¢ù«HÉHO  ,≥æ©dG  äÉ£HQ  ∂HÉ°ûe  ,äGôgƒéª∏d

.äGôgƒ› ¢ù«HÉHO ,»∏M ¢ù«HÉHO

∂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

2021/12/9 :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 61.indd   5 2/2/22   1:08 PM
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(1428) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150810 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a

 IÒ¨°U  ÖFÉ≤M  ,ój  ÖFÉ≤M  ,ÅWÉ°û∏d  ÖFÉ≤M  ,ô¡``X  Ö```FÉ≤M  ,äÓ```¶e  ,Oƒ```≤f  ß```aÉfi

.Oƒ≤f ßaÉfi ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H ßaÉfi ,Iõ¡› ÒZ π«ªéàdG äGô°†ëà°ùŸ

∂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

2021/12/9 :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

150811 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.¿ÉgódG äÉ°SÉ°SCG ,äÉfƒ∏e ,äÉfÉgO Ö°ûÿG äGAÓW ,¢û«fQh ,äÉfÉgO

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG »°UGƒàdG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 61.indd   6 2/2/22   1:08 PM
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(1428) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150812 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 21 áÄØdG »`a

.ΩÉ©W Ö∏Y ,äÉLÉLR ,áª©WCÓd ÉjQGôM ádhõ©e á«YhCG

∂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

2021/12/9 :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

150813 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a

 π°SÓ°S ,äGôgƒ› á«∏°ù∏°S óFÓb ,äGôgƒéª∏d IÒ¨°U »∏M ,äGôgƒ› á«°†a •ƒ«N

.äGôgƒ› á«ÑgP •ƒ«N ,äGôgƒ› ,äGôgƒ› óFÓb  ,äÉYÉ°S

ihõf â«H á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉfi ,544 :Ü.Q 611 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 61.indd   7 2/2/22   1:08 PM
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(1428) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150814 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

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

Ω.Ω.P ä’hÉ≤ŸGh áeÉ©dG IQÉéà∏d IóëàŸG á°SOÉ°ùdG áYƒªéŸG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc :á`````````````````````````«°ùæ÷G

âjƒµdG ,8 ≈æÑe ,8 á©£b ,á∏Ñ≤dG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

150815 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

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

Ω.Ω.P ä’hÉ≤ŸGh áeÉ©dG IQÉéà∏d IóëàŸG á°SOÉ°ùdG áYƒªéŸG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc :á`````````````````````````«°ùæ÷G

âjƒµdG ,8 ≈æÑe ,8 á©£b ,á∏Ñ≤dG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

alamat 61.indd   8 2/2/22   1:08 PM
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(1428) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150817 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

 ,¢SCGôdG á«£¨àd áë°ThCG ,IAÉ°VE’ÉH áLƒeóŸG ¢ùHÓŸG ,äÉ©Ñ≤dG ΩRGƒd ,ájòMCÓd Üƒ©c »bGh

 ,á∏jƒW ÜQGƒL ,ΩÉªëà°SG  ±ÉØNG ,ΩÉªëà°SG  ∫OÉæ°U ,Ωó≤dG  ¢SÉÑd  ,á≤°U’ Qó°U ä’ÉªM

 ±GôWCG ,á∏jƒW ¥É°S äGP ájòMCG ,äÉfƒdƒch ÜQGƒL ,¢SCGô∏d á«£ZCG äÉ©Ñb ,á«dGhô°S ájOQCG

 äÉbÉj ,¢ùHÓe äÉbÉj ,á£HQCG äGP ájòMCG ,¢ùHÓª∏d ä’É«°T ,¢ùHÓe äÉ«bGh ,Ωó≤dG ¢SÉÑd

 äGQGó°U  ,á≤«°V  äÉ©Ñb  ,á«à–  πjhGô°S  ,IÒ°üb  ájƒ°ùf  äGÎ°S  ä’ƒ°ü«ªb  ,áÄaóà∏d

 ,ÜQGƒé∏d ä’ÉªM ,IÒ°üb ÜQGƒL ,∫PÉÑe ,¢ùHÓe ¢ùfGôH ,á«fÉàc ¢ùHÓe ,á«∏NGO ¢ùHÓe

 ,äÉ©Ñb  ,¢ùHÓe  ,ΩÉªcC’G  -  IÒ°üb  ¿É°üªb  ,¢ü«ª≤dG  Qó°U  ,¿É°üªb  ,ÜQGƒé∏d  á£HQCG

 ¿É°üªb ,AÉŸG ≈∏Y èdõà∏d áÑWQ ä’òH ,á≤«°V ÜGƒKCG ,¢ùHÓe hôa ,ájòMCÓd ájójóM ™£b

 á«£ZCG  ,∫ÉØWCÓd  πjhGô°S  ,IõgÉL  ¢ùHÓe  ,ä’òH  ,AÉ°ùæ∏d  äGó°ûe  ,¢ùHÓe  ádhô°ùe

 ,á«LQÉN ¢ùHÓe ,äÉfƒ∏£æH  ,¢ùHÓe IÒ°üb äÉfƒ∏£æH  ,≥æY  äÉ£HQ  ,¢ùHÓe ÚfPÓd

 ,∞WÉ©e ,á«∏NGO ¢ùHÓe º°ù÷G ´òL øe »∏Ø°ùdG º°ù≤∏d äGó°ûe ,¿É°üªb äÉbÉj ,áë°ThCG

 ¢ùHÓe ,ÒfÉæJ ,¢ùHÓe ±ƒ°üdG øe ÜGƒKCG ,¥É°ù∏d á«£ZCG äÉbÉªW ,AÉª∏d IOÉ°†e ¢ùHÓe

 ,á°VÉØ°†a ÜGƒKCG ,á«LQÉN ∞WÉ©e ,á«∏NGO πjhGô°S ,∫OÉæ°U ,ÚJÉ°ùa ,äÉeÉé«H ,ó«dGƒª∏d

 ,¥QƒdG  øe  ¢ùHÓe  ,¢ùHÓe  äÉà«cÉL  ,¢ùHÓe  ±ƒ°üdG  øe  äÉà«cÉL  ,ájòMCÓd  Qƒ«°S

 ,ó∏≤e ó∏L øe ¢ùHÓe ,á«fóÑdG á°VÉjô∏d ¢ùHÓe ,¢ùHÓe ¢SCGQ á£HQCG ,ΩÉªëà°SG πjhGô°S

.IRô£e ¢ùHÓe ,πMÉµdG ájòMCG ,πjhGô°ùdG ≥«°V ∫É£æH

∂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

2021/12/9 :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 61.indd   9 2/2/22   1:08 PM
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(1428) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150818 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 26 áÄØdG »`a

 áæjõ∏d ¢ù«HÉHO ,¢ùHÓª∏d »°TGƒM ,ô©°û∏d §bÓe ∂HÉ°ûe ,ô©°T á£HQCG ,¢ùHÓª∏d ∂HÉ°ûe

 ,ô©°û∏d äÉµÑ°T ,ô©°û∏d ∂HÉ°ûe ,ô©°ûdG ó«©éàd ¢ù«HÉHO ,ô©°û∏d »∏M ,¢ùHÓe äGQGƒ°ù°ùcG

.ô©°û∏d áWô°TCG ,ô©°ûdG áZÉÑ°U äÉ©Ñb ,ô©°T ¢ù«HÉHO ,QÉ©à°ùe ô©°T π°üN ,QÉ©à°ùe ô©°T

∂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

2021/12/9 :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

150819 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 28 áÄØdG »`a

.¿ƒ∏ŸG ¥QƒdG QÉãf

∂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

2021/12/9 :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 61.indd   10 2/2/22   1:08 PM
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(1428) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150820 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.á«≤jƒ°ùJ hCG ájQÉŒ ¢VGôZC’ ∂∏¡à°ùŸG §«ªæJ ,∫ÉªYC’G IQGOEG »`a IóYÉ°ùŸG

∂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

2021/12/9 :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

150821 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.á«Ñàµe ∫ÉªYCG

ÊÉeC’G á°TGôa :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,440 :Ü.Q 122 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 61.indd   11 2/2/22   1:08 PM
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(1428) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150822 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 äÉgƒjOƒà°SG  äÉeóN ,(ôjƒ°üàdG  äÉgƒjOƒà°SGh  πeÉ©e) »FÉªæ«°ùdG  ôjƒ°üàdG  äGó©e ÒLCÉJ

 π«é°ùàdG  äÉgƒjóà°S  äÉeóN ,(ôjƒ°üàdG  äÉgƒjOƒà°SGh  πeÉ©e)  á«FÉªæ«°ùdG  ΩÓaC’G  áYÉæ°U

 ,(ôjƒ°üàdG äÉgƒjOƒà°SGh πeÉ©e) ƒjó«`ØdG äGÒeÉc ÒLCÉJ ,(ôjƒ°üàdG äÉgƒjOƒà°SGh πeÉ©e)

 πeÉ©e) »`aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üàdG ,(ôjƒ°üàdG äÉgƒjOƒà°SGh πeÉ©e) ƒjó«`ØdG áWô°TCG OGóYEG

 äÉgƒjOƒà°SGh  πeÉ©e) äÉ```Ñ°SÉæª∏d  ƒ```jó«`ØdG  ô```jô– äÉ```eóN ,(ôjƒ°üàdG  äÉgƒjOƒà°SGh

.(ôjƒ°üàdG äÉgƒjOƒà°SGh πeÉ©e) äÉÑ°SÉæª∏d IAÉ°VEG »æa äÉeóN ,(ôjƒ°üàdG

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

¿ÉªY áæ£∏°S ,Ö«°ùdG áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150823 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 ,äÉæ«àfÉµdG  á∏≤æàŸG  hCG  áàbDƒŸG  ºYÉ£ŸG  äÉeóN  ,äÉjÒàaÉµdG  äÉeóN  ,»gÉ≤ŸG  äÉeóN

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

á«ŸÉ©dG Qƒ≤°üdG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 61.indd   12 2/2/22   1:08 PM
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(1428) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150824 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.äÉ«°VQCG á«£ZCG ,¿GQóL ¥Qh Ö«côJ

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

¿ÉªY áæ£∏°S ,116 :Ü.Q 25 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150825 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 ÚjõJ  ,ÉHƒ°Sh  ¿hOhCG  áfhôµ©e  ºYÉ£e  äÉeóN  ,äÉjÒàaÉµdG  äÉeóN  ,»gÉ≤ŸG  äÉeóN

.(ƒJÉµdG) ∂«µdG ÚjõJ ,ΩÉ©£dG

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d Ωóæ°ùe ¢SÉfôL :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,811 :Ü.Q 93 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 61.indd   13 2/2/22   1:08 PM
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(1428) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150832 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a

.áHÉàc ôJÉaO ,äÉ¶MÓe ôJÉaO ,Oƒ≤ædG óYh RôØd ÊGƒ°U ,á«°SÉWôb ôJÉaO

∂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

2021/12/9 :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

150829 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 äGQÉ¶f ,äGQÉ¶æ∏d Ö∏Y ,ájô°üH äGQÉ¶f ,∞JGƒg äÉYÉª°S ,ájô°üHh á«©ª°S º«∏©J Iõ¡LCG

.¢SCGôdG äÉYÉª°ùd á°UÉN ¿PCÓd (Iƒ°ûM) IOÉª°V ,¢SCGôdG äÉYÉª°S ,á«°ùª°T

∂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

2021/12/9 :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 61.indd   14 2/2/22   1:08 PM
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(1428) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150828 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 8 áÄØdG »`a

 ,ábÓ◊G äÉæ«cÉe Ö∏Y ,Úeó≤dG ôaÉXCÉH ájÉæ©dG º≤WCG ,äGôØ°ûdG ø°ùd OóY ,¢üb äGôØ°T

 äÉæ«cÉe ,ôaÉXCG OQÉÑe ,ábÓ◊G äGhOCG Ö∏Y ,ájhój OóY äGôØ°T ,ábÓ◊G äÉæ«cÉe äGôØ°T

 hCG á«FÉHô¡c ôaÉXCG äÉ©ª∏e ,ôaÉXCÓd á«FÉHô¡c OQÉÑe ,á«FÉHô¡c ÒZ hCG á«FÉHô¡c ábÓM

 ôaÉXCÉH ájÉæ©∏d á«FÉHô¡c º≤WCG ,á«FÉHô¡c ÒZ hCG á«FÉHô¡c ôaÉXCG äÉª∏≤e ,á«FÉHô¡c ÒZ

.øjó«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

2021/12/9 :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

150827 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 4 áÄØdG »`a

.´ƒª°T

∂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

2021/12/9 :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 61.indd   15 2/2/22   1:08 PM
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(1428) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150826 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 ,ô©°û∏d ,ø°Tƒd ∫ƒ°ùZ ,Iô°ûÑdG ¢†««ÑJ äÉÁôc ,á«∏«ªŒ á©æbCG ,ábÓM ¿ƒHÉ°U ,¿ƒHÉ°U

 äƒjR  ,É«fƒdƒc  ,ô£©e AÉe  ,¿Éæ°SCG  äÉØ¶æe ,É«fƒdƒµdG  AÉe  ,ô©°ûdG  ó«©Œ äGô°†ëà°ùe

 ,Iô°ûÑdÉH ájÉæ©∏d π«ªŒ äGô°†ëà°ùe ,ƒÑeÉ°T ,â«dGƒJ OGƒe ,∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe ,ájô£Y

. ¿Éæ°SCG ¿ƒé©e ,ô©°û∏d º°SÓH ,±ÉL ƒÑeÉ°T

∂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

2021/12/9 :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

150831 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

.™FÉ°†ÑdG hCG πFÉ°SôdG π≤f π≤ædG äÉeóN

áæjóŸG á¶aÉM :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,807 :Ü.Q 121 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 61.indd   16 2/2/22   1:08 PM
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(1428) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150833 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

.äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J äÉeóN

á«`aGÎM’G á°Sóæ¡dG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,1728 :Ü.Q 114 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150834 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

 ,äGQRhódƒÑdG  äÉ`aGô÷G  ô``«LCÉJ  ,πNGódG  øe  ÊÉÑŸG  ∞«¶æJ  ,äGQÉ«°ùdG  ìÓ°UEGh  áfÉ«°U

 ,ÊÉÑŸG Ωóg ,ÊÉÑŸG AÉ°ûfEG ≈∏Y ±Gô°TE’G ,AÉ°ûfE’G ,AÉ°ûfE’G äGó©e ÒLCÉJ ,ó«éæàdG ìÓ°UEG

 äGó©e ìÓ`°UEGh  Ö`«côJ  ,äÉ`ÑcôŸG  º«ë°ûJ  ,äGQÉØ◊G  ÒLCÉJ  ,äÉYOƒà°ùŸG  ìÓ°UEGh  AÉ°ûfEG

 •ƒ£N áfÉ«°Uh AÉ`°ûfEG ,AÉæÑdG ,á«dB’G äGó©ŸG ìÓ°UEGh áfÉ«°Uh Ö«côJ ,ÊÉÑŸG ∫õY ,…ôdG

 OƒbƒdÉH áÄÑ©àdG IOÉYEG äÉÑcôŸG áeóN äÉ£fi ,äÉî°†ŸG ìÓ°UEG ,äÉÑcôŸG ™«ª∏J ,Ö«HÉfC’G

 ,í«∏°üJ á∏£©ŸG äÉÑcôŸG ìÓ°UEG  äGóYÉ°ùe ,äÉÑcôŸG ∞«¶æJ ,äÉÑcôŸG áfÉ«°U ,áfÉ«°üdGh

 AÉæH  IOÉYEG  ,QÉ``HB’G  ô``ØM  ,IQÉ``é◊G  êGô``îà°SG  äÉ``eóN  ,Üƒ``£dÉH  AÉæ`ÑdG  ,ä’É≤°ùdG  Ö°üf

 ÒLCÉJ ,É«FõL áØdÉàdG  hCG  á∏£©ŸG äÉæ«cÉŸG  AÉæH IOÉYEG  ,É«FõL áØdÉàdG  hCG  á∏£©ŸG äÉcôëŸG

 ,RÉ¨dG  hCG  §ØædG  QÉHB’  á≤«ª©dG  ôØ◊G  äÉ«∏ªY  ,IQÉéædG  äÉeóN  ,AÉ°ûfEG  äGó©e  äÉ©aGôdG

.Ú«FÉHô¡µdG äÉeóN ,‹hQó«¡dG ™jó°üàdG äÉeóN ,±ô°üdG äÉî°†e ÒLCÉJ

π≤ædGh IQÉéà∏d á«∏NGódG ∫ƒ£°SCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,17 :Ü.Q 612 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 61.indd   17 2/2/22   1:08 PM
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(1428) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150672 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 äÉeóN ,∫ÉªYC’G IQGOEG  äGQÉ°ûà°SG ,∫É``ªYC’G ø```Y äGQÉ``°ùØà°SG ,∫ÉªYC’G IQGOEG  »`a IóYÉ°ùŸG

.á«≤jƒ°ùJ hCG ájQÉŒ ¢VGôZC’ ∂∏¡à°ùŸG §«ªæJ ,õHÉîŸG äÉéàæÃ á≤∏©àŸG áFõéàdG

∂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

2021/12/6 :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

150805 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.á«©«Ñ£dG ÜÉ°ûYC’Gh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh π°ù©dG ™«H

IQÉéà∏d √óFGôdG ìƒª£dG »°SGhQ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 61.indd   18 2/2/22   1:08 PM
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(1428) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150809 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a

 ,È◊G ΩÓ``bC’ Ö``∏Y ,äÉ¶``MÓe ôJÉaO ,á«°SÉWôb ôJÉaO ,º°SQ ôJÉaO ,¢UÉ°UQ ΩÓbCG ,¥Qh

.á«°SGQO OGƒe ¿GƒdCG Ö∏Y

∂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

2021/12/9 :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

150816 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.¥ô£dG ó«Ñ©J ,Üƒ£dÉH AÉæÑdG ,AÉæÑdG ,äÉYOƒà°ùŸG ìÓ°UEGh AÉ°ûfEG ,AÉ°ûfE’G

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d IóëàŸG ÒÿG ÉjGõe ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,2928 :Ü.Q 211 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 61.indd   19 2/2/22   1:08 PM
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(1428) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150830 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a

.≥æ©dG äÉ£HQ ¢ù«HÉHO ,≥æ©dG äÉ£HQ ∂HÉ°ûe ,äÉYÉ°S π°SÓ°S ,ó«dG äÉYÉ°ùd 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

2021/12/9 :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

150835 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

.¬«`aôJ äÓØM º«¶æJ

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

¿ÉªY áæ£∏°S ,111 :Ü.Q 132 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 61.indd   20 2/2/22   1:08 PM
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(1428) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151161 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 ôjƒ£Jh º«ª°üJ ∫É› »`a äGQÉ°ûà°SG ,Üƒ°SÉM èeGôH åjó– ,á«Hƒ°SÉM è``eGôH º`«ª°üJ

 ,Üƒ°SÉM  èeGôH  áfÉ«°U  ,øjôNBÓd  IójóL  äÉéàæe  ô``jƒ£Jh  å``ëÑdG  ,Üƒ```°SÉ◊G  Iõ``¡LCG

 âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y ™bGƒŸG áfÉ«°Uh AÉ°ûfEG ,Üƒ°SÉ◊G èeGôH ï°ùf ,Üƒ°SÉM áª¶fCG π«∏–

 äÉ«›ÈdG ,Üƒ°SÉ◊G á›ôH ,á«Hƒ°SÉM èeGôH π«ª– ,âfÎfE’G ™bGƒe π«©ØJ ,øjôNBÓd

.äÉeóîc

∞WÉÿG ´É©°ûdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,2366 :Ü.Q 132 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/20 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

97466 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

.¿Éæ°SC’G Ö£d ¬°ü°üîàe IOÉ«Y

Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d IóëàŸG §≤°ùe ¿É°üZCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,§≤°ùe  á¶aÉfi  ,ìô£e  áj’h  ,ájôª◊G  117  :Ü.Q  325  :Ü.¢U  :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2015/9/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 61.indd   21 2/2/22   1:08 PM
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(1428) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

106487 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

á«æeÉ°†J - IQÉéà∏d ájôjƒÿG á∏©°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi ,iƒd áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/12/14 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

           

 

124274 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.á«fÉª©dG áªµdGh QÉ°üª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

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

¿ÉªY áæ£∏°S ,áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi ,QÉë°U áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 61.indd   22 2/2/22   1:08 PM
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(1428) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

127153 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.ôFÉà°ùdG π«°üØJ h ¢üb h ‹õæŸG çÉKCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

á«æeÉ°†J - IQÉéà∏d á«ÑgòdG óéŸG IhQP :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi ,QÉë°U áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/20 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128438 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

.äÉ«dó«°üdG

Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ájõfhÈdG ¿É°ùME’G ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,QÉØX á¶aÉfi ,ádÓ°U áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 61.indd   23 2/2/22   1:08 PM
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(1428) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

129550 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.á≤°UÓdG äÉ°Só©dGh á«°ùª°ûdGh á«Ñ£dG äGQÉ¶ædG ™«H

Ω.Ω.¢T Iõ«ªàŸG §≤°ùe QGO :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉfi ,ô°TƒH áj’h ,114:Ü.Q 1692:Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

148284 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

.(øjôªà©ŸGh êÉé◊G π≤f) äÓaÉ◊ÉH π≤ædG ,(øjôªà©ŸGh êÉé◊G π≤f) …ƒ÷G π≤ædG

Iô```ª`©`dGh è```ë``∏d Iô``gÉ`£`dG ÜÉ``Mô`dG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/9/4 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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148730 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 hCG  É«fƒdƒµdG AÉe hCG  äGQƒ£©dG :πãe »°üî°ûdG ΩGóîà°SÓd ájô£©dG äGô°†ëà°ùŸG ™æ°U

 ,Qƒ£Y ,ô£Y ¿ƒfƒjCG ,íFGhôdGh Qƒ£©∏d äƒjR ,QƒîH ,ô£©e AÉe ,ô£©e Ö°ûN â«dGƒàdG

.QƒîÑdG OGƒYCG

Iõ«ªàŸG QƒîÑdGh Qƒ£©∏d QÉŸ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,Ö«°ùdG áj’h ,¢VƒÿG ,468 :Ü.Q 111 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/9/22 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151364 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a

.á«fƒfÉ≤dG çÉëHC’G

á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d …ó°ûjhôdG óªfi :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/27 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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149016 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 â«Ñãàd  ≥°UGƒd  ,IQÉ©à°ùŸG  ¢TƒeôdG  â«Ñãàd  ≥°UGƒd  ,IôØæ°S  ï∏L OGƒe ,IôØæ°S  ï∏L ¥Qh

 AGƒg  ô£©e  ,ábÓ◊G  ó©H  ÉŸ  ,ø°Tƒd  ∫ƒ°ùZ  ,π«ªéàdG  äÉjÉ¨d  ≥°UGƒd  ,QÉ©à°ùŸG  ô©°ûdG

 ,π«ªéàdG ¢VGôZC’ Rƒ∏dG Ö«∏M ,AGƒ¡dG Ò£©J äGô°†ëà°ùe ,á«Ñ°ûN (¿Gó«Y) OGƒYCG ™e

 ,ô¡£e  áÑ°ûdG  ôéM  ,á«∏«ªŒ  ¢VGôZC’  QÉÑ°üdG  äGô°†ëà°ùe  ,Rƒ∏dG  ¿ƒHÉ°U  ,Rƒ∏dG  âjR

 ¥ô©∏d äGOÉ°†e ,¥ô©∏d OÉ°†e ¿ƒHÉ°U ,∞¶æe ,IôjÉ£àe ájƒ∏b IOÉe É«fƒeCG ,ô£Y ¿Éeô¡c

 Qƒ£Y  ,á«dõæŸG  äÉjÉ¨∏d  ¢TGƒ°û∏d  IOÉ°†e  äGô°†ëà°ùe  ,∞Ø›  ábQh  ,â«dGƒà∏d  OGƒe

 äGô°†ëà°ùÃ áHô°ûe πØ£dG πjOÉæe ,π«ªéàdG ¢VGôZC’ á«YhCÓd äÉ°†HÉb ,IQÉ«W äƒjR

 á¨Ñ°U)  áª°ùH  ,QƒgõdG  Qƒ£©d  á«°SÉ°SCG  ô°UÉæY  ,á«Ñ£dG  ¢VGôZC’G  Ò¨d  º°SÓH  ,∞«¶æJ

 â°ù«d ΩÉªëà°SG ìÓeCG ,á«ÑW äÉjÉZ Ò¨d ΩÉªëà°SG äGô°†ëà°ùe ,(π«ªŒ äGô°†ëà°ùe

 äÓjõe ô°üb äGô°†ëà°ùe ,äƒªZÈdG âjR ,á«∏«ªŒ á©æbCG ,≈ë∏dG ÆÉÑ°UCG ,á«ÑW äÉjÉ¨d

 ìÓeCG  ,á«dõæe  äÉjÉ¨d  ,¿GƒdCG  äÓjõe  Iô°UÉb  äGô°†ëà°ùe  ,π«ªéàdG  äÉjÉ¨d  ,¿GƒdCG

 áëFGQ  ¢TÉ©fEG  äGô°†ëà°ùe  ,π«```ªéàdG  ¢VGô```ZC’  º°ù÷G  AÓW  ,IQÉ°üb  GOƒ°U  ,IQÉ°üb

 ,¢ùØædG  ¢TÉ©fEG  íFGô°T  ,ºØdG  áëFGQ  ¢TÉ©f’  äGPGPQ  ,á«°üî°ûdG  áaÉ¶ædG  ¢VGôZC’  ºØdG

 á«FÉ«ª«c  ∞«¶æJ  äGô°†ëà°ùe  ,áæjõdG  ¿ƒHÉ°U  øe ™£b ,ájô£Y äƒjR  ∂©µ∏d  äÉ¡µæe

 º≤WCG  ∞«¶æàd  äGô°†ëà°ùe  ,∞«¶æJ  äGô°†ëà°ùe  ,∞«¶æJ  Ò°TÉÑW  ,á«dõæe  äÉjÉ¨d

 ,â«dGƒàdG äÉjÉ¨d ∞¶æe Ö«∏M ,á«°üî°ûdG áaÉ¶ædÉH ájÉæ©∏d á«ÑW ÒZ äGô¡£e ,¿Éæ°SC’G

 ájÉbh  ≈∏Y πª©j ¿ƒd  ,áæjõdG  äÉjÉ¨d  äÉfƒ∏e ,á«∏«ªŒ äÉjÉ¨d  ÚL’ƒµdG  äGô°†ëà°ùe

 ádGREG äGô°†ëà°ùe ,»ch π«°ùZ á«dõæe äÉjÉ¨d ¿GƒdC’G ™«°üæàd äÉjhÉª«c ,π«°ù¨dG äGAÓe

 äGô°†ëà°ùe ,á«∏«ªŒ ΩÓbCG ,π«ªŒ º≤WCG ,á«∏«ªŒ ÆÉÑ°UCG ,á«∏«ªŒ äÉÁôc ,¿GƒdC’G

 ájÉæ©∏d  π«ªŒ  äGô°†ëà°ùe  ,¢Tƒ```eô∏d  π```«ªŒ  äGô°†```ëà°ùe  ,ΩÉª```ëà°SÓd  á``«∏«ªŒ

 äGô°†ëà°ùe  ,π«ªŒ  äGô°†ëà°ùe  ,∞«ëæàdG  äÉjÉ¨d  π«ªŒ  äGô°†ëà°ùe  ,Iô°ûÑdÉH

 ∫õZ ,π«ªéàdG ¢VGôZC’ ø£b OGƒYCG ,∫ÉØWCÓd π«ªŒ äGô°†ëà°ùe ,äÉfGƒ«ë∏d π«ªŒ

 ó∏é∏d ™ª°T ,êÉ«µŸG ádGREG äGô°†ëà°ùe ™e Üô°ûe »æ£b ±ƒ°U ,π«ªéàdG ¢VGôZC’ »æ£b

 ,¿Éæ°SCG  äÉØ¶æe  ,¿Éæ°SC’G  ¢†««Ñàd  πL  ,π«ªéàdG  ¢VGôZC’  ∞°û∏d  áæjR  Ωƒ°SQ  ,ÆƒHóŸG

 äÓjõe ,äÉfGƒ«ë∏d hCG ô°ûÑ∏d á¡jôµdG íFGhôdG äÓjõe ,á¡jôµdG íFGhôdG ádGRE’ ¿ƒHÉ°U
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 áeóîà°ùŸG ±ÓîH äÉØ¶æe ,ô©°ûdG ádGREG ™ª°T ,ô©°T äÓjõe ,áØ«d’G äÉfGƒ«ë∏d ¥ô©dG

 á«ë°U hCG á«°üî°T ¢VGôZC’ π°ù¨dG äGô°†ëà°ùe ,á«ÑW äÉjÉ¨dh á«©«æ°üàdG äÉ«∏ª©dG »`a

 ,É«fƒdƒµdG AÉe ,±É÷G ∞«¶æàdG äGô°†ëà°ùe ,±ÉL ƒÑeÉ°T ,áaÉ¶ædG äGhOCG ¥ô©∏d á∏jõe hCG

 øe ájô£Y äƒjR ,OÉÑµdG øe ájô£Y äƒjR ,RQC’G Ö°ûN øe ájô£Y äƒjR ,ájô£Y äƒjR

 π«ªŒ  äGô°†ëà°ùe  ,á«ÑW  äÉjÉ¨d  ¢ù«d  Ú©dG  ∫ƒ°ùZ  ,Qƒ£Y  QƒgR  äÉ°UÓN  ,OÉÑµdG

 äƒjR äÉHhô°ûª∏d äÉ¡µæe ,IQÉ©à°ùe ôaÉXCG ,IQÉ©à°ùe ¢TƒeQ ,ÖLGƒ◊G ΩÓbCG ,ÖLGƒ◊G

 ¢VGôZC’ Ωóîà°ùj íë°üe Ú©∏d π«L ,ájÒà∏¨dG âjR ,Qƒ£Y ÒîÑJ äGô°†ëà°ùe ,ájô£Y

 ,ô©°û∏d º°SÓH ,ï∏L äGô°†ëà°ùe ,π«ªéàdG ¢VGôZC’ á«ægO OGƒe ,∫ƒ«fGÒL ,á«∏«ªŒ

 ,ô©°ûdG º«©æàd äGô°†ëà°ùe ,ô©°û∏d ,…GÈ°S PGPQ ,ô©°û∏d ,ø°Tƒd ∫ƒ°ùZ ,ô©°û∏d äÉfƒ∏e

 äÉjÉ¨d ÜÉ°ûYCG äÉ°UÓN ,»∏«ªŒ ≠«Ñ°U AÉæM ,ÚHhôJƒ«∏g ,ô©°ûdG ó«©Œ äGô°†ëà°ùe

 ,Úª°SÉ«dG âjR ,ô£Y ¿ƒfƒjCG ,QƒîH ,π«ªéàdG ¢VGôZC’ ÚLhQó«¡dG ó«°ùchÒH ,π«ªéàdG

 ,»µdGh π«°ù¨∏d ô°UÉb ,¬«cÓdG ádGREG äGô°†ëà°ùe ,QƒîÑdG OGƒYCG ,Ωƒ«°SÉJƒÑdG ójQƒ∏cƒÑ«g

 π«°ù¨d á°ûªb’G ô°üb äGô°†ëà°ùe ,»µdGh π«°ù¨∏d ™ª∏e ,AÉbQõdG á¨Ñ°üdG π«°ù¨∏d á∏«f

 ô°üb äGô°†ëà°ùe ,≈eGõÿG AÉe ,≈eGõÿG âjR ,»µdGh π«°ù¨dG ™≤f äGô°†ëà°ùe ,¢ùHÓŸG

 (¢ùµJ’) »WÉ£e πFÉ°S ,√ÉØ°ûdG AÓW ,√ÉØ°ûdG ôªMCG Ö∏Y ,IÉØ°T äÉ©ª∏e ,ÆƒHóŸG ó∏÷G

 ≥«MÉ°ùe ,êÉ«µe ,π«ªéàdG ¢VGôZC’ ,ø°Tƒd ä’ƒ°ùZ ,π«ªéàdG ¢VGôZC’ º°ù÷G AÓ£d

 ¢VGôZC’  ∂«dóJ  ´ƒª°T  ,Iôµ°ùe  ,êÉ«µŸG  ádGREG  äGô°†ëà°ùe  ,êÉ«µe  äGô°†ëà°ùe  ,êÉ«µe

 áØ¶æe h áª≤©e) QÓ°ùjÉe √É«e ,á«Ñ£dG ¢VGôZC’G Ò¨d ∂«dóà∏d á«eÓg OGƒe ,π«ªéàdG

 ä’ƒ°ùZ ,ÜQGƒ°û∏d ™ª°T ,Qƒ£©dG áYÉæ°üd ´Éæ©f ,…ô£Y âjR ´Éæ©ædG äÉ°UÓN ,(¬Lƒ∏d

 äGô°†ëà°ùe ,á©æ°üe á≤°U’ ôaÉXCG  ,Qƒ£©dG  áYÉæ°üd ∂°ùe ,á«ÑW äÉjÉ¨d  â°ù«d  ºØ∏d

 ádGRE’ ÚàæHÎdG âjR ,ôaÉXC’G AÓW äÓjõe ,ôaÉXCG ™ª∏e ,ôaÉXCG ™ª∏e ,ôaÉXC’ÉH ájÉæ©dG

 äƒjR  ,íFGhôdGh  Qƒ£©∏d  äƒjR  ,π«ªéàdG  äÉjÉ¨d  äƒjR  ,∞«¶æàdG  äÉjÉ¨d  äƒjR  ,¿ƒgódG

 ¢VGôZC’ ÚdRÉa ,Qƒ£Y ,Qƒ£Y áYÉæ°U ,ábÓ◊G ¢SGƒeG òë°ûd ÚLÉ©e ,áæjõdG ¢VGôZC’

 ,π≤°U  äGô°†ëà°ùe  ,π≤°U  ¥Qh  ,π≤°U  äÉÁôc  ,á«JÉÑf  π«ªŒ  äGô°†ëà°ùe  ,π«ªéàdG

 OQƒdG ¥GQhCG øe äÉéjõe ,π«ªéàdG ¢VGôZC’ ºgGôe ,π≤°U ™ª°T ,π≤°U IQÉéM ,π≤°U ôªMCG

 ¢TÉªb ,äÉ°VÉ«Ñ∏d Iô£©e ¢SÉ«cCG ,OQƒdG âjR ,±ÉØÿG ôéM ,áÑ«W íFGhQ Iô£©ŸG áØØéŸG

 á«ÑW ÒZ äGô°†ëà°ùe äÉfGƒ«ë∏d ƒÑeÉ°T ,ô£©e Ö°ûN ,ô£©e AÉe ,êÉLR ¥Qh ,§°ûc

 ,ájÉæ©dGh ∞«¶æà∏d á«ÑW ÒZ äGô°†ëà°ùe áØ«dC’G äÉfGƒ«ë∏d ƒÑeÉ°T ,ájÉæ©dGh ∞«¶æà∏d
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 ,á°†HÉ≤dG  ájhOC’G  Iô¡£e  ábÓM  IQÉéM  ,ábÓM  ¿ƒHÉ°U  ,ábÓM  äGô°†ëà°ùe  ,ƒÑeÉ°T

 ,¿ƒHÉ°U  ,ΩGób’G  ¥ô©àd  ¿ƒHÉ°U  ,Iô°ûÑdG  ¢†««ÑJ  äÉÁôc  ,äÉ©ª∏e  ™«ª∏J  äGô°†ëà°ùe

 ¥ƒë°ùe ,¢ùª°ûdG øe ájÉbƒdG äGô°†ëà°ùe ,π«ªŒ äGô°†ëà°ùe QGôª°SEÓd äGô°†ëà°ùe

 ,á«∏«ªŒ ,ø°Tƒd ä’ƒ°ù¨H áHô°ûe á«bQh πjOÉæe ,¿Éæ°SC’G ¢†««ÑJ §FGô°T ,áæjõ∏d ∂dÉàdG

 ä’ƒ°ùZ ,¿Éæ°SCG ¿ƒé©e ,â«dGƒJ OGƒe ,π«ªéàdG OGƒe ádGRE’ äGô°†ëà°ùÃ á∏∏Ñe πjOÉæe

.π«ªéà∏d »≤f Ò°TÉÑW ¥ƒë°ùe ,¥ô©∏d á∏jõe hCG á«°üî°ûdG áë°üdG ¢VGôZC’ á«∏Ñ¡e

π«ªéàdG äGô°†ëà°ùŸ »`Ø‚ ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO ,39025 Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/9/30 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿG :π``````````«cƒdG º`````````°SG
112 :Ü.Q 3746 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

149019 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

.ájô°ûÑdG ¢VGôZCÓd ájhOCG

¬jG .¢SEG QhOÉL :º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«àæLQCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

ÚàæLQC’G ,¢ùjôjBG ¢SƒæjƒH ,429 øjhQGO :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/9/30 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿG :π``````````«cƒdG º`````````°SG
112 :Ü.Q 3746 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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149028 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ™```bGƒe  ≥```jôW  ø```Y  ∫É```ªYC’G  äÉ```eƒ∏©e  ô```«`aƒJ  ,…ó``jÈdG  Ö∏£dÉH  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG

 ,ôjó°üàdGh OGÒà°S’G ä’Éch äÉeóN ,ô°TÉÑŸG ójÈdÉH ¿ÓYE’G ,™∏°ùdG ¢VôY ,âfÎfE’G

 ≈∏Y Iô°TÉÑŸG  ájÉYódGh ¿ÓYE’G ,≥jƒ°ùJ ,IôJƒØdG  äÉeóN ,áàbDƒŸG  ∫ÉªYC’G IQGOEG  äÉeóN

 »`a ¿ÓYE’G ,É¡«©FÉHh äÉeóÿGh ™∏°ùdG …Î°ûŸ á«fhÎµdEG ¥ƒ°S áMÉJEG ,Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T

 ΩÓYE’G πFÉ°Sh ≈∏Y ™∏°S ¢VôY ,äGô≤ædG Oó©H ™aódG ≈∏Y ºFÉ≤dG QÉ¡°TE’G ,≥∏£dG AGƒ¡dG

 á«ë°üdGh ájô£«ÑdGh á«dó«°üdG äGô°†ëà°ùª∏d áFõéàdG äÉeóN ,áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉjÉ¨d

 OGƒe  åjó–  ,øjôNBÓd  äÉ``©«ÑŸG  è```jhôJ  ,™«```Ñ∏d  Ö°UÉæe  ÒLCÉJ  ,á«Ñ£dG  äGOGóeE’Gh

 »`a ácô◊G Ú°ù– ,á«fÓYEG hCG ájQÉŒ äÉjÉ¨d ÖjƒdG ™bGƒe á°Sô¡a ,¿ÓYE’Gh ájÉYódG

 á«ë°üdGh ájô£«ÑdGh á«dó«°üdG äGô°†ëà°ùª∏d á∏ª÷ÉH ™«ÑdG äÉeóN ,âfÎfE’G ™bGƒe

.á«Ñ£dG äGOGóeE’Gh

π«ªéàdG äGô°†ëà°ùŸ »`Ø‚ ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO ,39025 Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/9/30 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿG :π``````````«cƒdG º`````````°SG
112 :Ü.Q 3746 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

149030 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 π°ù¨dG äGô°†ëà°ùe ,á«ÑW äÉjÉ¨dh á«©«æ°üàdG äÉ«∏ª©dG »`a áeóîà°ùŸG ±ÓîH äÉØ¶æe

 äGô°†ëà°ùe ,±ÉL ƒÑeÉ°T ,áaÉ¶ædG äGhOCG ¥ô©∏d á∏jõe hCG á«ë°U hCG á«°üî°T ¢VGôZC’

 ájô£Y äƒjR ,RQC’G Ö°ûN øe ájô£Y äƒjR ,ájô£Y äƒjR ,É«fƒdƒµdG AÉe ,±É÷G ∞«¶æàdG

 äÉjÉ¨d  ¢ù«d  Ú©dG  ∫ƒ°ùZ  ,Qƒ£Y  QƒgR  äÉ°UÓN  ,OÉÑµdG  øe  ájô£Y  äƒjR  ,OÉÑµdG  øe

 ,IQÉ©à°ùe ôaÉXCG ,IQÉ©à°ùe ¢TƒeQ ,ÖLGƒ◊G ΩÓbCG ,ÖLGƒ◊G π«ªŒ äGô°†ëà°ùe ,á«ÑW
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 π«L  ,ájÒà∏¨dG  âjR  ,Qƒ£Y  ÒîÑJ  äGô°†ëà°ùe  ,ájô£Y  äƒjR  äÉHhô°ûª∏d  äÉ¡µæe

 ,π«ªéàdG  ¢VGôZC’  á«ægO  OGƒe  ,∫ƒ«fGÒL  ,á«∏«ªŒ  ¢VGôZC’  Ωóîà°ùj  íë°üe  Ú©∏d

 ,…GÈ°S  PGPQ  ,ô©°û∏d  ,ø°Tƒd  ∫ƒ°ùZ  ,ô©°û∏d  äÉfƒ∏e  ,ô©°û∏d  º°SÓH  ,ï∏L  äGô°†ëà°ùe

 ≠«Ñ°U AÉæM ,ÚHhôJƒ«∏g ,ô©°ûdG ó«©Œ äGô°†ëà°ùe ,ô©°ûdG º«©æàd äGô°†ëà°ùe ,ô©°û∏d

 ,π«ªéàdG ¢VGôZC’ ÚLhQó«¡dG ó«°ùchÒH ,π«ªéàdG äÉjÉ¨d ÜÉ°ûYCG äÉ°UÓN ,»∏«ªŒ

 äGô°†ëà°ùe ,QƒîÑdG OGƒYCG ,Ωƒ«°SÉJƒÑdG ójQƒ∏cƒÑ«g ,Úª°SÉ«dG âjR ,ô£Y ¿ƒfƒjCG ,QƒîH

 ,»µdGh π«°ù¨∏d ™ª∏e ,AÉbQõdG á¨Ñ°üdG π«°ù¨∏d á∏«f ,»µdGh π«°ù¨∏d ô°UÉb ,¬«cÓdG ádGREG

 âjR  ,»µdGh  π«°ù¨dG  ™≤f  äGô°†ëà°ùe  ,¢ùHÓŸG  π«°ù¨d  á°ûªb’G  ô°üb  äGô°†ëà°ùe

 ôªMCG  Ö∏Y  ,IÉØ°T  äÉ©ª∏e  ,ÆƒHóŸG  ó∏÷G  ô°üb  äGô°†ëà°ùe  ,≈eGõÿG  AÉe  ,≈eGõÿG

 ä’ƒ°ùZ ,π«ªéàdG ¢VGôZC’ º°ù÷G AÓ£d (¢ùµJ’) »WÉ£e πFÉ°S ,√ÉØ°ûdG AÓW ,√ÉØ°ûdG

 äGô°†ëà°ùe  ,êÉ«µe  äGô°†ëà°ùe  ,êÉ«µe  ≥«MÉ°ùe  ,êÉ«µe  ,π«ªéàdG  ¢VGôZC’  ,ø°Tƒd

 Ò¨d  ∂«dóà∏d  á«eÓg  OGƒe  ,π«ªéàdG  ¢VGôZC’  ∂«dóJ  ´ƒª°T  ,Iôµ°ùe  ,êÉ«µŸG  ádGREG

 ,IQÉ©à°ùŸG ¢TƒeôdG â«Ñãàd ≥°UGƒd ,IôØæ°S ï∏L OGƒe ,IôØæ°S ï∏L ¥Qh ,á«Ñ£dG ¢VGôZC’G

 ,ábÓ◊G ó©H ÉŸ ,ø°Tƒd ∫ƒ°ùZ ,π«ªéàdG äÉjÉ¨d ≥°UGƒd ,QÉ©à°ùŸG ô©°ûdG â«Ñãàd ≥°UGƒd

 ¢VGôZC’ Rƒ∏dG Ö«∏M ,AGƒ¡dG Ò£©J äGô°†ëà°ùe ,á«Ñ°ûN (¿Gó«Y) OGƒYCG ™e AGƒg ô£©e

 áÑ°ûdG ôéM ,á«∏«ªŒ ¢VGôZC’ QÉÑ°üdG äGô°†ëà°ùe ,Rƒ∏dG ¿ƒHÉ°U ,Rƒ∏dG âjR ,π«ªéàdG

 äGOÉ°†e ,¥ô©∏d OÉ°†e ¿ƒHÉ°U ,∞¶æe ,IôjÉ£àe ájƒ∏b IOÉe É«fƒeCG ,ô£Y ¿Éeô¡c ,ô¡£e

 Qƒ£Y ,á«dõæŸG äÉjÉ¨∏d ¢TGƒ°û∏d IOÉ°†e äGô°†ëà°ùe ,∞Ø› ábQh ,â«dGƒà∏d OGƒe ¥ô©∏d

 äGô°†ëà°ùÃ áHô°ûe πØ£dG πjOÉæe ,π«ªéàdG ¢VGôZCÓd á«YhCÓd äÉ°†HÉb ,IQÉ«W äƒjR

 á¨Ñ°U)  áª°ùH  ,QƒgõdG  Qƒ£©d  á«°SÉ°SCG  ô°UÉæY  ,á«Ñ£dG  ¢VGôZC’G  Ò¨d  º°SÓH  ,∞«¶æJ

 â°ù«d ΩÉªëà°SG ìÓeCG ,á«ÑW äÉjÉZ Ò¨d ΩÉªëà°SG äGô°†ëà°ùe ,(π«ªŒ äGô°†ëà°ùe

 áª≤©e)  QÓ°ùjÉe  √É«e  ,äƒªZÈdG  âjR  ,á«∏«ªŒ  á©æbCG  ,≈ë∏dG  ÆÉÑ°UCG  ,á«ÑW  äÉjÉ¨d

 ,ÜQGƒ°û∏d ™ª°T ,Qƒ£©dG áYÉæ°üd ´Éæ©f ,…ô£Y âjR ´Éæ©ædG äÉ°UÓN ,(¬Lƒ∏d áØ¶æeh

 ,á©æ°üe  á≤°U’  ôaÉXCG  ,Qƒ£©dG  áYÉæ°üd  ∂°ùe  ,á«ÑW  äÉjÉ¨d  â°ù«d  ºØ∏d  ä’ƒ°ùZ

 âjR ,ôaÉXC’G AÓW äÓjõe ,ôaÉXCG ™ª∏e ,ôaÉXCG ™ª∏e ,ôaÉXC’ÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe

 Qƒ£©∏d äƒjR ,π«ªéàdG äÉjÉ¨d äƒjR ,∞«¶æàdG äÉjÉ¨d äƒjR ,¿ƒgódG ádGRE’ ÚàæHÎdG
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 ,Qƒ£Y ,Qƒ£Y áYÉæ°U ,ábÓ◊G ¢SGƒeG òë°ûd ÚLÉ©e ,áæjõdG ¢VGôZC’ äƒjR ,íFGhôdGh

 ,π≤°U  ¥Qh  ,π≤°U  äÉÁôc  ,á«JÉÑf  π«ªŒ  äGô°†ëà°ùe  ,π«ªéàdG  ¢VGôZC’  ÚdRÉa

 ,π«ªéàdG  ¢VGôZC’ ºgGôe ,π≤°U ™ª°T  ,π≤°U IQÉéM ,π≤°U ôªMCG  ,π≤°U äGô°†ëà°ùe

 ¢SÉ«cCG ,OQƒdG âjR ,±ÉØÿG ôéM ,áÑ«W íFGhQ Iô£©ŸG áØØéŸG OQƒdG ¥GQhCG øe äÉéjõe

 äÉfGƒ«ë∏d ƒÑeÉ°T ,ô£©e Ö°ûN ,ô£©e AÉe ,êÉLR ¥Qh ,§°ûc ¢TÉªb ,äÉ°VÉ«Ñ∏d Iô£©e

 ÒZ äGô°†ëà°ùe áØ«dC’G äÉfGƒ«ë∏d ƒÑeÉ°T ,ájÉæ©dGh ∞«¶æà∏d á«ÑW ÒZ äGô°†ëà°ùe

 ábÓM  IQÉéM  ,ábÓM  ¿ƒHÉ°U  ,ábÓM  äGô°†ëà°ùe  ,ƒÑeÉ°T  ,ájÉæ©dGh  ∞«¶æà∏d  á«ÑW

 ¿ƒHÉ°U ,Iô°ûÑdG ¢†««ÑJ äÉÁôc ,äÉ©ª∏e ™«ª∏J äGô°†ëà°ùe ,á°†HÉ≤dG ájhOC’G Iô¡£e

 äGô°†ëà°ùe  ,π«ªŒ  äGô°†ëà°ùe  QGôª°SEÓd  äGô°†ëà°ùe  ,¿ƒHÉ°U  ,ΩGób’G  ¥ô©àd

 á«bQh  πjOÉæe  ,¿Éæ°SC’G  ¢†««ÑJ  §FGô°T  ,áæjõ∏d  ∂dÉàdG  ¥ƒë°ùe  ,¢ùª°ûdG  øe  ájÉbƒdG

 OGƒe ,π«ªéàdG OGƒe ádGRE’ äGô°†ëà°ùÃ á∏∏Ñe πjOÉæe ,á«∏«ªŒ ,ø°Tƒd ä’ƒ°ù¨H áHô°ûe

 ,¥ô©∏d  á∏jõe  hCG  á«°üî°ûdG  áë°üdG  ¢VGôZC’  á«∏Ñ¡e  ä’ƒ°ùZ  ,¿Éæ°SCG  ¿ƒé©e  ,â«dGƒJ

 ,π«ªéàdG  äÉjÉ¨d  ,¿GƒdCG  äÓjõe  ô°üb  äGô°†ëà°ùe  ,π«ªéà∏d  »≤f  Ò°TÉÑW  ¥ƒë°ùe

 AÓW ,IQÉ°üb GOƒ°U ,IQÉ°üb ìÓeCG ,á«dõæe äÉjÉ¨d ,¿GƒdCG äÓjõe Iô°UÉb äGô°†ëà°ùe

 ,á«°üî°ûdG áaÉ¶ædG ¢VGôZC’ ºØdG áëFGQ ¢TÉ©fEG äGô°†ëà°ùe ,π«ªéàdG ¢VGôZC’ º°ù÷G

 ™£b  ,ájô£Y  äƒjR  ∂©µ∏d  äÉ¡µæe  ,¢ùØædG  ¢TÉ©fEG  íFGô°T  ,ºØdG  áëFGQ  ¢TÉ©f’  äGPGPQ

 ,∞«¶æJ  Ò°TÉÑW  ,á«dõæe  äÉjÉ¨d  á«FÉ«ª«c  ∞«¶æJ  äGô°†ëà°ùe  ,áæjõdG  ¿ƒHÉ°U  øe

 ájÉæ©∏d á«ÑW ÒZ äGô¡£e ,¿Éæ°SC’G º≤WCG ∞«¶æàd äGô°†ëà°ùe ,∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe

 äÉjÉ¨d  ÚL’ƒµdG  äGô°†ëà°ùe  ,â«dGƒàdG  äÉjÉ¨d  ∞¶æe  Ö«∏M  ,á«°üî°ûdG  áaÉ¶ædÉH

 ™«°üæàd äÉjhÉª«c ,π«°ù¨dG äGAÓe ájÉbh ≈∏Y πª©j ¿ƒd ,áæjõdG äÉjÉ¨d äÉfƒ∏e ,á«∏«ªŒ

 ÆÉÑ°UCG ,á«∏«ªŒ äÉÁôc ,¿GƒdC’G ádGREG äGô°†ëà°ùe ,»ch π«°ùZ á«dõæe äÉjÉ¨d ¿GƒdC’G

 äGô°†ëà°ùe ,ΩÉªëà°SÓd á«∏«ªŒ äGô°†ëà°ùe ,á«∏«ªŒ ΩÓbCG ,π«ªŒ º≤WCG ,á«∏«ªŒ

 äÉjÉ¨d  π«ªŒ  äGô°†ëà°ùe  ,Iô°ûÑdÉH  ájÉæ©∏d  π«ªŒ  äGô°†ëà°ùe  ,¢Tƒeô∏d  π«ªŒ

 π«ªŒ  äGô°†ëà°ùe  ,äÉfGƒ«ë∏d  π«ªŒ  äGô°†ëà°ùe  ,π«ªŒ  äGô°†ëà°ùe  ,∞«ëæàdG

 »æ£b ±ƒ°U ,π«ªéàdG ¢VGôZC’ »æ£b ∫õZ ,π«ªéàdG ¢VGôZCÓd ø£b OGƒYCG ,∫ÉØWCÓd

 ¢VGôZCÓd ∞°û∏d  áæjR  Ωƒ°SQ  ,ÆƒHóŸG  ó∏é∏d  ™ª°T  ,êÉ«µŸG  ádGREG  äGô°†ëà°ùe ™e Üô°ûe
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 äÓjõe ,á¡jôµdG íFGhôdG ádGRE’ ¿ƒHÉ°U ,¿Éæ°SCG äÉØ¶æe ,¿Éæ°SC’G ¢†««Ñàd πL ,π«ªéàdG

 ,ô©°T äÓjõe ,áØ«d’G äÉfGƒ«ë∏d ¥ô©dG äÓjõe ,äÉfGƒ«ë∏d hCG ô°ûÑ∏d á¡jôµdG íFGhôdG

.ô©°ûdG ádGREG ™ª°T

π«ªéàdG äGô°†ëà°ùŸ »`Ø‚ ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO ,39025 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/9/30 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿG :π``````````«cƒdG º`````````°SG
112 :Ü.Q 3746 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

149032 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

0: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 â«Ñãàd  ≥°UGƒd  ,IQÉ©à°ùŸG  ¢TƒeôdG  â«Ñãàd  ≥°UGƒd  ,IôØæ°S  ï∏L OGƒe ,IôØæ°S  ï∏L ¥Qh

 AGƒg  ô£©e  ,ábÓ◊G  ó©H  ÉŸ  ,ø°Tƒd  ∫ƒ°ùZ  ,π«ªéàdG  äÉjÉ¨d  ≥°UGƒd  ,QÉ©à°ùŸG  ô©°ûdG

 ,π«ªéàdG ¢VGôZC’ Rƒ∏dG Ö«∏M ,AGƒ¡dG Ò£©J äGô°†ëà°ùe ,á«Ñ°ûN (¿Gó«Y) OGƒYCG ™e

 ,ô¡£e  áÑ°ûdG  ôéM  ,á«∏«ªŒ  ¢VGôZC’  QÉÑ°üdG  äGô°†ëà°ùe  ,Rƒ∏dG  ¿ƒHÉ°U  ,Rƒ∏dG  âjR

 ¥ô©∏d äGOÉ°†e ,¥ô©∏d OÉ°†e ¿ƒHÉ°U ,∞¶æe ,IôjÉ£àe ájƒ∏b IOÉe É«fƒeCG ,ô£Y ¿Éeô¡c

 äƒjR Qƒ£Y ,á«dõæŸG äÉjÉ¨∏d ¢TGƒ°û∏d IOÉ°†e äGô°†ëà°ùe ,∞Ø› ábQh ,â«dGƒà∏d OGƒe

 ,∞«¶æJ äGô°†ëà°ùÃ áHô°ûe πØ£dG πjOÉæe ,π«ªéàdG ¢VGôZC’ á«YhCÓd äÉ°†HÉb ,IQÉ«W

 äGô°†ëà°ùe á¨Ñ°U) áª°ùH ,QƒgõdG Qƒ£©d á«°SÉ°SCG ô°UÉæY ,á«Ñ£dG ¢VGôZC’G Ò¨d º°SÓH

 ,á«ÑW äÉjÉ¨d â°ù«d ΩÉªëà°SG ìÓeCG ,á«ÑW äÉjÉZ Ò¨d ΩÉªëà°SG äGô°†ëà°ùe ,(π«ªŒ

 äÉjÉ¨d ,¿GƒdCG äÓjõe ô°üb äGô°†ëà°ùe ,äƒªZÈdG âjR ,á«∏«ªŒ á©æbCG ,≈ë∏dG ÆÉÑ°UCG

 GOƒ°U  ,IQÉ°üb  ìÓeCG  ,á«dõæe  äÉjÉ¨d  ,¿GƒdCG  äÓjõe  Iô°UÉb  äGô°†ëà°ùe  ,π«ªéàdG

 ¢VGôZC’ º°ù÷G AÓ£d (¢ùµJ’) »WÉ£e πFÉ°S ,π«ªéàdG ¢VGôZC’ º°ù÷G AÓW ,IQÉ°üb

 áëFGQ ¢TÉ©fEG äGô°†ëà°ùe ,¢ùØædG ¢TÉ©fEG íFGô°T ,ºØdG áëFGQ ¢TÉ©f’ äGPGPQ ,π«ªéàdG
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 ,áæjõdG ¿ƒHÉ°U øe ™£b ,ájô£Y äƒjR ∂©µ∏d äÉ¡µæe ,á«°üî°ûdG áaÉ¶ædG ¢VGôZC’ ºØdG

 ,∞«¶æJ  äGô°†ëà°ùe  ,∞«¶æJ  Ò°TÉÑW  ,á«dõæe  äÉjÉ¨d  á«FÉ«ª«c  ∞«¶æJ  äGô°†ëà°ùe

 ,á«°üî°ûdG áaÉ¶ædÉH ájÉæ©∏d á«ÑW ÒZ äGô¡£e ,¿Éæ°SC’G º≤WCG ∞«¶æàd äGô°†ëà°ùe

 äÉjÉ¨d äÉfƒ∏e ,á«∏«ªŒ äÉjÉ¨d ÚL’ƒµdG äGô°†ëà°ùe ,â«dGƒàdG äÉjÉ¨d ∞¶æe Ö«∏M

 á«dõæe äÉjÉ¨d ¿GƒdC’G ™«æ°üàd äÉjhÉª«c ,π«°ù¨dG äGAÓe ájÉbh ≈∏Y πª©j ¿ƒd ,áæjõdG

 ,π«ªŒ º≤WCG ,ΩÉªëà°SÓd á«∏«ªŒ äGô°†ëà°ùe ,¿GƒdC’G ádGREG äGô°†ëà°ùe ,»ch π«°ùZ

 äGô°†ëà°ùe  ,á«∏«ªŒ  ÆÉÑ°UCG  ,á«∏«ªŒ  äÉÁôc  ,á«∏«ªŒ  ΩÓbCG  ,π«ªŒ  äGô°†ëà°ùe

 π«ªŒ  äGô°†ëà°ùe  ,∞«ëæàdG  äÉjÉ¨d  π«ªŒ  äGô°†ëà°ùe  ,Iô°ûÑdÉH  ájÉæ©∏d  π«ªŒ

 »æ£b ∫õZ ,π«ªéàdG  ¢VGôZC’ ø£b OGƒYCG  ,∫ÉØWCÓd π«ªŒ äGô°†ëà°ùe ,äÉfGƒ«ë∏d

 ,ÆƒHóŸG ó∏é∏d ™ª°T ,êÉ«µŸG ádGREG äGô°†ëà°ùe ™e Üô°ûe »æ£b ±ƒ°U ,π«ªéàdG ¢VGôZC’

 ádGRE’ ¿ƒHÉ°U ,¿Éæ°SCG äÉØ¶æe ,¿Éæ°SC’G ¢†««Ñàd πL ,π«ªéàdG ¢VGôZC’ ∞°û∏d áæjR Ωƒ°SQ

 äÉfGƒ«ë∏d ¥ô©dG äÓjõe ,äÉfGƒ«ë∏d hCG ô°ûÑ∏d á¡jôµdG íFGhôdG äÓjõe ,á¡jôµdG íFGhôdG

 äÉ«∏ª©dG  »`a  áeóîà°ùŸG  ±ÓîH  äÉØ¶æe  ,ô©°ûdG  ádGREG  ™ª°T  ,ô©°T  äÓjõe  ,áØ«d’G

 á∏jõe  hCG  á«ë°U  hCG  á«°üî°T  ¢VGôZC’  π°ù¨dG  äGô°†ëà°ùe  ,á«ÑW  äÉjÉ¨dh  á«©«æ°üàdG

 äƒjR ,É«fƒdƒµdG AÉe ,±É÷G ∞«¶æàdG äGô°†ëà°ùe ,±ÉL ƒÑeÉ°T ,áaÉ¶ædG äGhOCG ¥ô©∏d

 ,OÉÑµdG øe ájô£Y äƒjR ,ájô£Y äƒjR ,OÉÑµdG øe ájô£Y äƒjR ,RQC’G Ö°ûN øe ájô£Y

 ,ÖLGƒ◊G π«ªŒ äGô°†ëà°ùe ,á«ÑW äÉjÉ¨d ¢ù«d Ú©dG ∫ƒ°ùZ ,Qƒ£Y QƒgR äÉ°UÓN

 ,ájô£Y  äƒjR  äÉHhô°ûª∏d  äÉ¡µæe  ,IQÉ©à°ùe  ôaÉXCG  ,IQÉ©à°ùe  ¢TƒeQ  ,ÖLGƒ◊G  ΩÓbCG

 ¢VGôZC’  Ωóîà°ùj  íë°üe  Ú©∏d  π«L  ,ájÒà∏¨dG  âjR  ,Qƒ£Y  ÒîÑJ  äGô°†ëà°ùe

 ,ô©°û∏d º°SÓH ,ï∏L äGô°†ëà°ùe ,π«ªéàdG ¢VGôZC’ á«ægO OGƒe ,∫ƒ«fGÒL ,á«∏«ªŒ

 ,ô©°û∏d ,…GÈ°S PGPQ ,ô©°ûdG  ó«©Œ äGô°†ëà°ùe ,ô©°û∏d äÉfƒ∏e ,ô©°û∏d ,ø°Tƒd ∫ƒ°ùZ

 äÉjÉ¨d ÜÉ°ûYCG äÉ°UÓN ,»∏«ªŒ ≠«Ñ°U AÉæM ,ÚHhôJƒ«∏g ,ô©°ûdG º«©æàd äGô°†ëà°ùe

 ,Úª°SÉ«dG âjR ,ô£Y ¿ƒfƒjCG ,QƒîH ,π«ªéàdG ¢VGôZC’ ÚLhQó«¡dG ó«°ùchÒH ,π«ªéàdG

 á¨Ñ°üdG π«°ù¨∏d á∏«f ,¬«cÓdG ádGREG äGô°†ëà°ùe ,QƒîÑdG OGƒYCG ,Ωƒ«°SÉJƒÑdG ójQƒ∏cƒÑ«g

 ,»µdGh  π«°ù¨dG  ™≤f  äGô°†ëà°ùe  ,»µdGh  π«°ù¨∏d  ™ª∏e  ,»µdGh  π«°ù¨∏d  ô°UÉb  ,AÉbQõdG

 äGô°†ëà°ùe ,≈eGõÿG âjR ,≈eGõÿG AÉe ,¢ùHÓŸG π«°ù¨d á°ûªb’G ô°üb äGô°†ëà°ùe
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 ,ø°Tƒd  ä’ƒ°ùZ  ,√ÉØ°ûdG  AÓW  ,√ÉØ°ûdG  ôªMCG  Ö∏Y  ,IÉØ°T  äÉ©ª∏e  ,ÆƒHóŸG  ó∏÷G  ô°üb

 ,êÉ«µe ≥«MÉ°ùe ,êÉ«µe ,êÉ«µŸG ádGREG äGô°†ëà°ùe ,êÉ«µe äGô°†ëà°ùe ,π«ªéàdG ¢VGôZC’

 ,π«ªéàdG ¢VGôZC’ ∂«dóJ ´ƒª°T ,á«Ñ£dG ¢VGôZC’G Ò¨d ∂«dóà∏d á«eÓg OGƒe ,Iôµ°ùe

 áYÉæ°üd ´Éæ©f ,…ô£Y âjR ´Éæ©ædG äÉ°UÓN ,(¬Lƒ∏d áØ¶æe h áª≤©e) QÓ°ùjÉe √É«e

 ™ª∏e ,Qƒ£©dG áYÉæ°üd ∂°ùe ,á«ÑW äÉjÉ¨d â°ù«d ºØ∏d ä’ƒ°ùZ ,ÜQGƒ°û∏d ™ª°T ,Qƒ£©dG

 ,ôaÉXC’G  AÓW äÓjõe ,á©æ°üe á≤°U’ ôaÉXCG  ,ôaÉXC’ÉH  ájÉæ©dG  äGô°†ëà°ùe ,ôaÉXCG

 ,∞«¶æàdG äÉjÉ¨d äƒjR ,π«ªéàdG äÉjÉ¨d äƒjR ,¿ƒgódG ádGRE’ ÚàæHÎdG âjR ,ôaÉXCG ™ª∏e

 áYÉæ°U ,ábÓ◊G ¢SGƒeG òë°ûd ÚLÉ©e ,áæjõdG ¢VGôZC’ äƒjR ,íFGhôdGh Qƒ£©∏d äƒjR

 ,π≤°U  ôªMCG  ,á«JÉÑf  π«ªŒ  äGô°†ëà°ùe  ,π«ªéàdG  ¢VGôZC’  ÚdRÉa  ,Qƒ£Y  ,Qƒ£Y

 ¢VGôZC’ ºgGôe ,π≤°U IQÉéM ,π≤°U ¥Qh ,π≤°U äÉÁôc ,π≤°U ™ª°T ,π≤°U äGô°†ëà°ùe

 ,OQƒdG âjR ,±ÉØÿG ôéM ,áÑ«W íFGhQ Iô£©ŸG áØØéŸG OQƒdG ¥GQhCG øe äÉéjõe ,π«ªéàdG

 ,ƒÑeÉ°T  ,ô£©e  AÉe  ,ô£©e  Ö°ûN  ,êÉLR  ¥Qh  ,§°ûc  ¢TÉªb  ,äÉ°VÉ«Ñ∏d  Iô£©e  ¢SÉ«cCG

 äÉfGƒ«ë∏d ƒÑeÉ°T ,ájÉæ©dGh ∞«¶æà∏d á«ÑW ÒZ äGô°†ëà°ùe áØ«dC’G äÉfGƒ«ë∏d ƒÑeÉ°T

 ,á°†HÉ≤dG  ájhOC’G  Iô¡£e  ábÓM  IQÉéM  ,ájÉæ©dGh  ∞«¶æà∏d  á«ÑW  ÒZ  äGô°†ëà°ùe

 ¢†««ÑJ  äÉÁôc  ,äÉ©ª∏e  ™«ª∏J  äGô°†ëà°ùe  ,ábÓM  äGô°†ëà°ùe  ,ábÓM  ¿ƒHÉ°U

 ,π«ªŒ  äGô°†ëà°ùe  QGôª°SEÓd  äGô°†ëà°ùe  ,ΩGób’G  ¥ô©àd  ¿ƒHÉ°U  ,¿ƒHÉ°U  ,Iô°ûÑdG

 ,¿Éæ°SC’G  ¢†««ÑJ  §FGô°T  ,áæjõ∏d  ∂dÉàdG  ¥ƒë°ùe  ,¢ùª°ûdG  øe  ájÉbƒdG  äGô°†ëà°ùe

 OGƒe ádGRE’ äGô°†ëà°ùÃ á∏∏Ñe πjOÉæe ,á«∏«ªŒ ,ø°Tƒd ä’ƒ°ù¨H áHô°ûe á«bQh πjOÉæe

 hCG á«°üî°ûdG áë°üdG ¢VGôZC’ á«∏Ñ¡e ä’ƒ°ùZ ,¿Éæ°SCG ¿ƒé©e ,â«dGƒJ OGƒe ,π«ªéàdG

.π«ªéà∏d »≤f Ò°TÉÑW ¥ƒë°ùe ,¥ô©∏d á∏jõe

π«ªéàdG äGô°†ëà°ùŸ »`Ø‚ ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO ,39025 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/9/30 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿG :π``````````«cƒdG º`````````°SG
112 :Ü.Q 3746 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 61.indd   34 2/2/22   1:08 PM

-63-



(1428) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149034 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ™bGƒe  ≥jôW  øY  ∫ÉªYC’G  äÉeƒ∏©e  Ò````aƒJ  ,…ó```jÈdG  Ö```∏£dÉH  ¿Ó```YE’Gh  á````jÉYódG

 ,ôjó°üàdGh OGÒà°S’G ä’Éch äÉeóN ,ô°TÉÑŸG ójÈdÉH ¿ÓYE’G ,™∏°ùdG ¢VôY ,âfÎfE’G

 ≈∏Y Iô°TÉÑŸG  ájÉYódGh ¿ÓYE’G ,≥jƒ°ùJ ,IôJƒØdG  äÉeóN ,áàbDƒŸG  ∫ÉªYC’G IQGOEG  äÉeóN

 »`a ¿ÓYE’G ,É¡«©FÉHh äÉeóÿGh ™∏°ùdG …Î°ûŸ á«fhÎµdEG ¥ƒ°S áMÉJEG ,Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T

 ΩÓYE’G πFÉ°Sh ≈∏Y ™∏°S ¢VôY ,äGô≤ædG Oó©H ™aódG ≈∏Y ºFÉ≤dG QÉ¡°TE’G ,≥∏£dG AGƒ¡dG

 á«ë°üdGh ájô£«ÑdGh á«dó«°üdG äGô°†ëà°ùª∏d áFõéàdG äÉeóN ,áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉjÉ¨d

 OGƒe  åjó–  ,øjôNBÓd  äÉ©«ÑŸG  èjhôJ  ,™«Ñ∏d  Ö°UÉæe  ÒLCÉJ  ,á«Ñ£dG  äGOGóeE’Gh

 »`a ácô◊G Ú°ù– ,á«fÓYEG hCG ájQÉŒ äÉjÉ¨d ÖjƒdG ™bGƒe á°Sô¡a ,¿ÓYE’Gh ájÉYódG

 á«ë°üdGh ájô£«ÑdGh á«dó«°üdG äGô°†ëà°ùª∏d á∏ª÷ÉH ™«ÑdG äÉeóN ,âfÎfE’G ™bGƒe

.á«Ñ£dG äGOGóeE’Gh

π«ªéàdG äGô°†ëà°ùŸ »`Ø‚ ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO ,39025 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/9/30 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿG :π``````````«cƒdG º`````````°SG
112 :Ü.Q 3746 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

149035 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ™bGƒe  ≥``jôW  ø``Y  ∫Éª``YC’G  äÉ``eƒ∏©e  Ò````aƒJ  ,…ó```jÈdG  Ö```∏£dÉH  ¿Ó```YE’Gh  á```jÉYódG

 ,ôjó°üàdGh OGÒà°S’G ä’Éch äÉeóN ,ô°TÉÑŸG ójÈdÉH ¿ÓYE’G ,™∏°ùdG ¢VôY ,âfÎfE’G

 ≈∏Y Iô°TÉÑŸG  ájÉYódGh ¿ÓYE’G ,≥jƒ°ùJ ,IôJƒØdG  äÉeóN ,áàbDƒŸG  ∫ÉªYC’G IQGOEG  äÉeóN

alamat 61.indd   35 2/2/22   1:08 PM
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 »`a ¿ÓYE’G ,É¡«©FÉHh äÉeóÿGh ™∏°ùdG …Î°ûŸ á«fhÎµdEG ¥ƒ°S áMÉJEG ,Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T

 ΩÓYE’G πFÉ°Sh ≈∏Y ™∏°S ¢VôY ,äGô≤ædG Oó©H ™aódG ≈∏Y ºFÉ≤dG QÉ¡°TE’G ,≥∏£dG AGƒ¡dG

 á«ë°üdGh ájô£«ÑdGh á«dó«°üdG äGô°†ëà°ùª∏d áFõéàdG äÉeóN ,áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉjÉ¨d

 OGƒe  åjó–  ,øjôNBÓd  äÉ©«ÑŸG  èjhôJ  ,™«Ñ∏d  Ö°UÉæe  ÒLCÉJ  ,á«Ñ£dG  äGOGóeE’Gh

 »`a ácô◊G Ú°ù– ,á«fÓYEG hCG ájQÉŒ äÉjÉ¨d ÖjƒdG ™bGƒe á°Sô¡a ,¿ÓYE’Gh ájÉYódG

 á«ë°üdGh ájô£«ÑdGh á«dó«°üdG äGô°†ëà°ùª∏d á∏ª÷ÉH ™«ÑdG äÉeóN ,âfÎfE’G ™bGƒe

.á«Ñ£dG äGOGóeE’Gh

π«ªéàdG äGô°†ëà°ùŸ »`Ø‚ ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO ,39025 Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/9/30 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿG  :π``````````«cƒdG º`````````°SG
112 :Ü.Q ,3746 :Ü.¢U  :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

150476 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a

.ôØ°UC’G ¿Éeô¡µdG øe äGôgƒ› ,á°ù«`Øf ¿OÉ©e øe π«µ°ûJ ∂FÉÑ°S ,äGôgƒ› ºFÉ“

IQÉéà∏d ôªYÉH ΩÉ°ùM á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,130:Ü.Q 1408:Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/11/30 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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151470 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.¥ƒ°ùJ πfi

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d QGô°SC’G IQƒ£°SCG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,96 :Ü.Q 324:Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/29 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

114801 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.ôFÉ°ü©dG ™«H äÓfi ,áXƒÑdG äÓfi

∫ÉªYCÓd ΩÓ°ùdG áHGƒH :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,122 :Ü.Q 202 : Ü ¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/28 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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151353 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.ájQÉéàdG ¥Gƒ°SC’G

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/27 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150590 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.IOQÉÑdGh áæNÉ°ùdG äÉHhô°ûŸG Ëó≤J

Oƒ°SC’G ¿Éæ£dG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,íæe áj’h ,135 :Ü.Q 619 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/4 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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149479 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.áeÉ©dG äÉbÓ©dG

ÊÉ£∏°ùdG •ÓÑdG ¿hDƒ°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

111203 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

.á«à°ùLƒdG äÉeóN π≤fh ≠jôØJh øë°T

  Ω.Ω.¢T IóëàŸG Ióæc :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,124 :Ü.Q 239 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/7/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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اجلريدة الر�سمية العدد )1428(

�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: 84371 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 18

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/1/15م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1069 فـي 2014/9/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: هاريل فانتوم �سي فـي
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ات�س اآر ال واي براند هولدينغز ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 240 مادي�سون اأفـينيون 15 تي ات�س فلور، نيويورك، نيويورك 

10016، الوليات املتحدة الأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/7/15م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/1/31م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 84372 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/1/15م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1069 فـي 2014/9/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: هاريل فانتوم �سي فـي
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ات�س اآر ال واي براند هولدينغز ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 240 مادي�سون اأفـينيون 15 تي ات�س فلور، نيويورك، نيويورك 

10016، الوليات املتحدة الأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/7/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 1/31/ 2022م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 84373 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/1/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1069 فـي 2014/9/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: هاريل فانتوم �سي فـي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ات�س اآر ال واي براند هولدينغز ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 240 مادي�سون اأفـينيون 15 تي ات�س فلور، نيويورك، نيويورك 

10016، الوليات املتحدة الأمريكية 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/7/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/1/31م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 84374 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 18

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/1/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1069 فـي 2014/9/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: هاريل فانتوم �سي فـي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ات�س اآر ال واي براند هولدينغز ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 240 مادي�سون اأفـينيون 15 تي ات�س فلور، نيويورك، نيويورك 

10016، الوليات املتحدة الأمريكية 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/7/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/1/31م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 84375 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/1/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1069 فـي 2014/9/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: هاريل فانتوم �سي فـي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ات�س اآر ال واي براند هولدينغز ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 240 مادي�سون اأفـينيون 15 تي ات�س فلور، نيويورك، نيويورك 

10016، الوليات املتحدة الأمريكية 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/7/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/1/31م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 84376 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/1/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1069 فـي 2014/9/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: هاريل فانتوم �سي فـي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ات�س اآر ال واي براند هولدينغز ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 240 مادي�سون اأفـينيون 15 تي ات�س فلور، نيويورك، نيويورك 

10016، الوليات املتحدة الأمريكية 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/7/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/1/31م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 109031

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/9/13م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1197 فـي 2017/6/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: نابي 1911

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: دي اإم هولدينغ اإ�س.اأر.اإل

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإيطالية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: فـيا فران�سي�سكو كارا�سيلو 15، 80122 - نابويل، اإيطاليا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اإيطاليا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/10/26م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/1/31م

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: بي دبليو اأ واتر اديتيفـي�س يو كاي ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأيتاملات�س كيميكال�س جي بي ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: اأ�سبورتون رود وي�ست، ترافورد بارك، مان�سي�سرت، اأم 17 1 ا�س 

اك�س، اململكة املتحدة 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/1/2م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/1/31م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 9611 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 1

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2003/3/11م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 724 فـي 2002/8/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بي دبليو اأ واتر اديتيفـي�س يو كاي ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأيتاملات�س كيميكال�س جي بي ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: اأ�سبورتون رود وي�ست، ترافورد بارك، مان�سي�سرت، اأم 17 1 ا�س 

اك�س، اململكة املتحدة 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/1/2م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/1/31م

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: بي دبليو اأ واتر اديتيفـي�س يو كاي ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأيتاملات�س كيميكال�س جي بي ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: اأ�سبورتون رود وي�ست، ترافورد بارك، مان�سي�سرت، اأم 17 1 ا�س 

اك�س، اململكة املتحدة 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/1/2م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/1/31م
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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: بي دبليو اأ واتر اديتيفـي�س يو كاي ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأيتاملات�س كيميكال�س جي بي ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: اأ�سبورتون رود وي�ست، ترافورد بارك، مان�سي�سرت، اأم 17 1 ا�س 

اك�س، اململكة املتحدة 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/1/2م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/1/31م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 68532 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 1

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/9/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1009 فـي 2013/4/20م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بي دبليو اأ واتر اديتيفـي�س يو كاي ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأيتاملات�س كيميكال�س جي بي ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: اأ�سبورتون رود وي�ست، ترافورد بارك، مان�سي�سرت، اأم 17 1 ا�س 

اك�س، اململكة املتحدة 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/1/2م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/1/31م
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا لأحـكام املـادة )19( من قانون )نـظام( العـالمات التجارية 

لدول جملــــ�س التعـــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـــم 2017/33، 

اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية:

م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2005/1/16التجارة وال�سناعةيام براند�س انك   127512

228001

كنتاكي فرايد ت�سيكن 

انرتنا�سيونال هولدينغز

 ال ال �سي

2005/4/9التجارة وال�سناعة

328000

كنتاكي فرايد ت�سيكن 

انرتنا�سيونال هولدينغز ال ال 

�سي  

2005/5/18التجارة وال�سناعة

427999

كنتاكي فرايد ت�سيكن 

انرتنا�سيونال هولدينغز

 ال ال �سي

2005/4/9التجارة وال�سناعة

2001/2/24التجارة وال�سناعةكوتنغز فورين اأي بي كو اإل اإل �سي56629

2001/1/6التجارة وال�سناعةكوتنغز فورين اأي بي كو اإل اإل �سي66627

2001/1/6التجارة وال�سناعةكوتنغز فورين اأي بي كو اإل اإل �سي76626

2001/1/6التجارة وال�سناعةكوتنغز فورين اأي بي كو اإل اإل �سي86625

2005/5/18التجارة وال�سناعةرينميتال اأوتوموتيف ايه جي928287

2005/5/18التجارة وال�سناعةرينميتال اأوتوموتيف ايه جي1028288

2005/4/9التجارة وال�سناعةكا�سرتول ليمتد   1127019

2013/9/8التجارة وال�سناعةكا�سرتول ليمتد1276611

2013/9/22التجارة وال�سناعةكا�سرتول ليمتد1376625
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2013/9/8التجارة وال�سناعةب بي بي ال �سي1474457

2013/9/8التجارة وال�سناعةب بي بي ال �سي1574458

2013/9/8التجارة وال�سناعةب بي بي ال �سي1674459

2013/6/27التجارة وال�سناعةعبدالرحمن بن اأحمد الدهام1769369

2013/6/26التجارة وال�سناعةعبدالرحمن بن اأحمد الدهام1869366

2013/6/27التجارة وال�سناعةعبدالرحمن بن اأحمد الدهام1969367

2013/6/27التجارة وال�سناعةعبدالرحمن بن اأحمد الدهام2069365

216818
بوكا �سابور فود اند بيفـرياج

 ال تي دي
2000/9/3التجارة وال�سناعة

226817
بوكا �سابور فود اند بيفـرياج

 ال تي دي
2000/9/3التجارة وال�سناعة

236816
بوكا �سابور فود اند بيفـرياج

 ال تي دي
2000/9/3التجارة وال�سناعة

2015/10/26التجارة وال�سناعةداميلر بارت�س براند جي ام بي ات�س2472409

2015/10/26التجارة وال�سناعةداميلر بارت�س براند جي ام بي ات�س2572410

2015/10/26التجارة وال�سناعةداميلر بارت�س براند جي ام بي ات�س2672411

2015/10/26التجارة وال�سناعةداميلر بارت�س براند جي ام بي ات�س2772412

2876521

جال�سكو �سميث كالين 

كون�سيومر هيلثكري )يو كيه(

 اآي بي ليميتيد

2013/9/8التجارة وال�سناعة

2977269

جال�سكو �سميث كالين 

كون�سيومر هيلثكري ) يو كيه( 

اآي بي ليميتيد

2014/12/1التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

3077883

جال�سكو �سميث كالين 

كون�سيومر هيلثكري ) يو كيه( 

اآي بي ليميتيد

2014/8/25التجارة وال�سناعة

3176522

جال�سكو �سميث كالين 

كون�سيومر هيلثكري )يو كيه(

 اآي بي ليميتيد

2013/9/8التجارة وال�سناعة

3275444

جال�سكو �سميث كالين 

كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( 

اآي بي ليميتيد

2014/8/25التجارة وال�سناعة

3377270

جال�سكو �سميث كالين 

كون�سيومر هيلثكري )يو كيه(

 اآي بي ليميتيد

2014/8/25التجارة وال�سناعة

2001/7/29التجارة وال�سناعةغال�سكو غروب ليمتد346746

2014/1/22التجارة وال�سناعةغالك�سو غروب ليمتد3576366

2001/9/17التجارة وال�سناعةغالك�سو غروب ليمتد366719

2014/8/25التجارة وال�سناعةغالك�سو غروب ليمتد3776365

2014/1/22التجارة وال�سناعةغالك�سو غروب ليمتد3876367

2013/10/31التجارة وال�سناعةغالك�سو غروب ليمتد3976364

2013/4/24التجارة وال�سناعة�ستيفـيل لبورترييز, انك4074038

2013/6/13التجارة وال�سناعة�ستيفـيل لبورترييز, انك4174861

2013/6/13التجارة وال�سناعة�ستيفـيل لبورترييز, انك4274860

2013/10/31التجارة وال�سناعة�ستافورد ميلز )اإيرلند( ليمتد4375680

2013/10/31التجارة وال�سناعة�ستافورد - ميلر )اإيرلند( ليمتد4475679

2013/10/31التجارة وال�سناعة�ستافورد - ميلر )اإيرلند( ليمتد4575677

2013/10/31التجارة وال�سناعة�ستافورد ميلر)اإيرلند( ليمتد4675678
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

4774415
اأ�سيان بينت�س انرتنا�سيونال 

برايفت ليمتد   
2014/9/4التجارة وال�سناعة

4874416
اأ�سيان بينت�س انرتنا�سيونال 

برايفت ليمتد   
2014/9/4التجارة وال�سناعة

4974716
غالك�سو�سميثكالين تريدنغ 

�سريفـي�سز ليمتد   
2013/6/13التجارة وال�سناعة

5074207
غالك�سو�سميثكالين تريدنغ 

�سريفـي�سز ليمتد
2013/4/24التجارة وال�سناعة

5172390
�سويد�س اأورفان بايوفـيرتم اأ بي 

)بابل(
2013/3/19التجارة وال�سناعة

5272393
�سويد�س اأورفان بايوفـيرتم اأ بي 

)بابل(
2013/3/19التجارة وال�سناعة

2013/9/22التجارة وال�سناعةكيه - �سوي�س انك  5377157

2000/9/25التجارة وال�سناعةبايونري اند�سرتيال كوربوري�سن  546581

5526901

كابو�سيكي كاي�سا فا�ست ريتيلينغ 

) دي / بي / ايه / فا�ست 

ريتيلينغ كو ليمتد (

2005/1/16التجارة وال�سناعة

2004/12/20التجارة وال�سناعة�سميثكالين بي�سام ليميتد   5628196

5774773
فـي اأي اأي فـي هيلكثثري يو كيه 

ليميتد
2013/6/13التجارة وال�سناعة

5826986
غال�سكو �سميث كالين 

بيولوجيكالز ا�س . اأ
2005/3/21التجارة وال�سناعة

5972194
جالك�سو�سميثكالين 

اإنتيليكت�سوال بروبرتي ليمتيد
2013/1/7التجارة وال�سناعة

6074562
غالك�سو�سميثكالين تريدنغ 

�سريفـي�سز ليمتد
2013/4/24التجارة وال�سناعة

2013/3/24التجارة وال�سناعةاملحالت الكربى6174157

2005/6/29التجارة وال�سناعةنيتكو يونايتد بي تي اإي. ال تي دي6229144
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2005/4/9التجارة وال�سناعةيوايه �سي بريهاد6327675

6471671
دياجو مك�سيكو كومري�سيال زدورا 

ا�س ا دي �سي فـي
2012/10/21التجارة وال�سناعة

2014/7/11التجارة وال�سناعةوونغ لو كات ليمتد6569253

667005
فـيزا انرتنا�سيونال �سريفـي�س 

ا�سو�سيي�سن
2001/9/16التجارة وال�سناعة

2013/2/6التجارة وال�سناعة�سولغار هولدينغز,انك   6771308

2013/1/8التجارة وال�سناعة�سولغار هولدينغز,انك   6871307

6973136
هينو جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

) هينو موتورز ليمتد (  
2013/3/19التجارة وال�سناعة

7073135
هينو جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

) هينو موتورز ليمتد (  
2013/3/19التجارة وال�سناعة

7127088
هينو جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

) هينو موتورز ليمتد (  
2005/1/26التجارة وال�سناعة

7227089
هينو جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

) هينو موتورز ليمتد (  
2005/1/26التجارة وال�سناعة

7327087
هينو جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

) هينو موتورز ليمتد (  
2005/1/26التجارة وال�سناعة

7427086
هينو جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

) هينو موتورز ليمتد (  
2005/1/26التجارة وال�سناعة

2013/3/19التجارة وال�سناعةبت انكوربوريتد   7572665

2013/3/19التجارة وال�سناعةبت انكوربوريتد   7672664

2013/3/19التجارة وال�سناعةذا بل�سبريي كومباين ال ال �سي7772711

2013/3/19التجارة وال�سناعةذا بل�سبريي كومباين ال ال �سي7872710

2013/3/19التجارة وال�سناعةذا بل�سبريي كومباين ال ال �سي7972709

2013/3/19التجارة وال�سناعةذا بل�سبريي كومباين ال ال �سي8072708

2013/12/5التجارة وال�سناعةجرنال مليز انك8172661

2013/12/5التجارة وال�سناعةجرنال مليز انك8272662
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�شجيلاملهنــةا�شـم ال�شركـة

2002/2/16التجارة وال�سناعةجون بالير اند �سنز ليمتد127302

2008/11/24التجارة وال�سناعة�شركة الزاهر املتحدة �ش.م.م254714

2011/11/23التجارة وال�سناعةالنفط والغاز �ش.م.م371324

2011/11/23التجارة وال�سناعةمزون للنفط والغاز �ش.م.م471325

2011/11/23التجارة وال�سناعةحممد الربواين القاب�شة �ش.م.م571330

2011/11/23التجارة وال�سناعةم�شتري �ش.م.م671329

771326
�شركة ا�شتك�شاف واإنتاج للنفط 

والغاز �ش.م.م
2011/11/23التجارة وال�سناعة

866451
�شركة حممد الربواين خلدمات 

النفط �ش.م.م
2011/1/19التجارة وال�سناعة

2011/11/23التجارة وال�سناعةرميا للنفط والغاز �ش.م.م971323

2011/12/10التجارة وال�سناعةنوفارت�ش اي جي1071577

2001/12/25التجارة وال�سناعةروثمانز اوف بول مول ليمتد1126918

2001/12/25التجارة وال�سناعةروثمانز اوف بول مول ليمتد1271974

136455
�شيفرون انتليك�شوال بروبرتي

 ال ال �شي
1992/1/12التجارة وال�سناعة

146456
�شيفرون انتليك�شوال بروبرتي

 ال ال �شي
1992/1/12التجارة وال�سناعة

156458
�شيفرون انتليك�شوال بروبرتي

 ال ال �شي
1992/1/12التجارة وال�سناعة

2002/1/16التجارة وال�سناعةكون�شيتك�ش ا�ش . ا1627130

2012/5/6التجارة وال�سناعةمورنينج فودز ليميتد1774098

2012/2/6التجارة وال�سناعة�شاجناي �شيلك جروب كو ليميتد1872593

2012/2/19التجارة وال�سناعةايرن�شت هيلكري1972795
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�شجيلاملهنــةا�شـم ال�شركـة

2012/2/7التجارة وال�سناعة�شركة م�شنع اجلزيرة للدهانات2072614

2012/2/7التجارة وال�سناعة�شركة م�شنع اجلزيرة للدهانات2172613

226571
ات�ش بي هيوليت باكارد جروب 

ال ال �شي
1992/2/8التجارة وال�سناعة

236573
ات�ش بي هيوليت باكارد جروب

 ال ال �شي
1992/2/8التجارة وال�سناعة

246576
ات�ش بي هيوليت باكارد جروب

 ال ال �شي
1992/2/8التجارة وال�سناعة

2012/12/9التجارة وال�سناعةباي �شي�شتيمز بي األ �شي2577676

2012/12/9التجارة وال�سناعةباي �شي�شتيمز بي األ �شي2677675

2012/12/9التجارة وال�سناعةباي �شي�شتيمز بي األ �شي2777674

2012/12/9التجارة وال�سناعةباي �شي�شتيمز بي األ �شي2877673

2012/12/9التجارة وال�سناعةباي �شي�شتيمز بي األ �شي2977672

2012/12/9التجارة وال�سناعةباي �شي�شتيمز بي األ �شي3077671

2012/12/5التجارة وال�سناعةباي �شي�شتيمز بي األ �شي3177628

2012/12/5التجارة وال�سناعةباي �شي�شتيمز بي األ �شي3277627

2012/12/5التجارة وال�سناعةباي �شي�شتيمز بي األ �شي3377626

2012/12/5التجارة وال�سناعةباي �شي�شتيمز بي األ �شي3477625

2012/12/5التجارة وال�سناعةباي �شي�شتيمز بي األ �شي3577624

2002/6/30التجارة وال�سناعةجانت اأ ب3628454

2002/6/30التجارة وال�سناعةجانت اأ ب3728453

2002/6/30التجارة وال�سناعةجانت اأ ب3828452
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�شجيلاملهنــةا�شـم ال�شركـة

3927441

كابو�سيكي كاي�سا كاواي جاكي 

�شيزاكو�شو كاواي ميوزيكال 

ان�شرتومنت�س مانيوفاكت�شرجن, كو

2002/3/10التجارة وال�شناعة

4073268
اأي�شاي ار اند دي ماجنمينت

 كو ليمتد
2012/3/12التجارة وال�شناعة

4173370
اأي�شاي ار اند دي ماجنمينت

 كو ليمتد
2012/3/12التجارة وال�شناعة

4273328
كابو�سيكي كاي�سا كوب �سيكو �سو 

)كوب ا�شتيل ليمتد(
2012/3/17التجارة وال�شناعة

4373329
كابو�سيكي كاي�سا كوب �سيكو �سو 

)كوب ا�شتيل ليمتد(
2012/3/17التجارة وال�شناعة

2012/3/19التجارة وال�شناعةنينتندو كو ليمتد4473358

2012/3/19التجارة وال�شناعةنينتندو كو ليمتد4573359

2012/3/19التجارة وال�شناعةنينتندو كو ليمتد4673361

2012/3/19التجارة وال�شناعةنينتندو كو ليمتد4773362

2012/3/19التجارة وال�شناعةنينتندو كو ليمتد4873363

2012/3/19التجارة وال�شناعةنينتندو كو ليمتد4973366

2012/3/19التجارة وال�شناعةنينتندو كو ليمتد5073367

2012/3/19التجارة وال�شناعةنينتندو كو ليمتد5173368

2012/2/15التجارة وال�شناعة�شتانتهوم هولدينجز ليمتد5272747

5327784
اي�شيتي هايجني اند هيلث 

اكتيبوالج
2002/4/7التجارة وال�شناعة

2012/11/6التجارة وال�شناعةاأبوت دايابيتي�س كري اإنك5477167

5527952
�شركة الألبان الكويتية 

الدامناركية
2002/4/24التجارة وال�شناعة
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�شجيلاملهنــةا�شـم ال�شركـة

5629151
�شركة االألبان الكويتية 

الدامناركية
2002/4/24التجارة وال�سناعة

2008/8/17التجارة وال�سناعةاجلو لل�شفر وال�شياحة �ش.م.م5752884

2012/6/6التجارة وال�سناعةوات�شاب ذ.م.م5874678

2012/6/6التجارة وال�سناعةوات�شاب ذ.م.م5974679

2011/10/19التجارة وال�سناعةدار م�شقط املتميزة6070799

2011/3/28التجارة وال�سناعةالت�شميم املف�شل �ش.م.م6167626

2003/2/26التجارة وال�سناعةفندق الربج الدويل �ش.م.م6230036

6345997
الوكاالت العمانية املتحدة 

لل�شفريات �ش.م.م
2007/7/17التجارة وال�سناعة

6475165
�شركة املطاحن العمانية 

�ش.م.ع.ع
2012/7/1التجارة وال�سناعة

6575169
�شركة املطاحن العمانية 

�ش. م.ع.ع
2012/7/1التجارة وال�سناعة

6628448
ال ا�ش ج لوفتانزا �شريف�ش 

هولدينج ا ج
2002/6/30التجارة وال�سناعة

6728449
ال ا�ش ج لوفتانزا �شريف�ش 

هولدينج ا ج
2002/6/30التجارة وال�سناعة

6828450
ال ا�ش ج لوفتانزا �شريف�ش 

هولدينج ا ج
2002/6/30التجارة وال�سناعة
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عبداللـه بن �سعيد بن عبداللـه الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سخرة الزرقاء العاملية �ش.م.م

يعلن عبداللـه بن �صعيد بن عبداللـه الفار�صي اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة ال�صخرة الزرقاء 

العاملية �ش.م.م، وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم 1192277، وللم�صفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:

 هاتف رقم: 99436363 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
عبداللـه بن �سالح بن عبداللـه البلو�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآ�سيا املميزة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن عبداللـه بن �صالح بن عبداللـه البلو�صي اأنـه يقوم بت�صفـية �صركة اآ�صيا املميزة للتجارة 

وللم�صفي   ،1055599 بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  �ش.م.م،  واملقاولت 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�صفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:

 �ش.ب: 32 ر.ب: 325 
 هاتف رقم: 96777365 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
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خالد بن عبداللـه بن علي اخلليلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأماين الدولية للمقاوالت - تو�سية

الدوليـــة  الأمانــــي  �صركة  بت�صفـية  يقوم  اأنـه  اخلليلــي  علــي  بن  عبداللـــه  بن  خالــد  يعلن 

للمقاولت - تو�صية، وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم 1089914، وللم�صفي 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�صفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:

 هاتف رقم: 94272336 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأفالج للم�ساريع واال�ست�سارات �ش.م.م

يعلن خالــد بن عبداللـــه بن علــي اخلليلــي اأنـــه يقــوم بت�صفـيــة �صركــة اأفــــالج للم�صاريــــع 

وال�صت�صارات �ش.م.م، وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم 1348263، وللم�صفي 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�صفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:

 هاتف رقم: 94272336 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
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مكتب التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة واال�ست�سارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رينتل �سوليو�سنز اآند �سريفيز�ش �ش.م.م
يعلن مكتب التميمي والربواين وم�صاركوهم للمحاماة وال�صت�صارات القانونية اأنـه يقوم 

ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  �ش.م.م،  �صريفيز�ش  اآند  �صوليو�صنز  رينتل  �صركة  بت�صفـية 

2022/1/20م، وللم�صفي وحـده  املوؤرخ  ال�صركاء  بالرقـم 1094667، وفقا لتفاق  الـتجاري 

حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:

الغربة اجلنوبية - �سارع رقم: 3701 - جممع رقم: 237
بناية رقم: 223 - مكتب رقم: 409

 �ش.ب: 109 ر.ب: 136 
 هاتف رقم: 24218554 فاك�ش رقم: 24218553 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
عبداللـه بن ثاين بن حميد احل�سني

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ه�سام الدولية و�سركاه �ش.م.م

يعلن عبداللـه بن ثاين بن حميد احل�صني اأنـه يقوم بت�صفـية �صركة ه�صام الدولية و�صركاه 

ال�صركاء  لتفاق  وفقا   ،1051319 بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  �ش.م.م، 

املوؤرخ 2021/8/11م، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

حمافظة م�سقط
 �ش.ب: 3484 ر.ب: 112 
 هاتف رقم: 99344304 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
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جولــــم م�سطفـــى
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرفاء لال�ستثمار �ش.م.م

يعلن جومل م�صطفى اأنـه يقوم بت�صفـية �صركة الرفاء لال�صتثمار �ش.م.م، وامل�صجلة لدى 

فـي  ال�صركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وللم�صفي وحـده   ،1083107 بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة 

الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:

 هاتف رقم: 95799695 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
عمر بن حممد بن �سامل املرزوقي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار الباطنة الع�سرية للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن عمر بن حممد بن �صامل املرزوقي اأنـه يقوم بت�صفـية �صركة اأ�صوار الباطنة الع�صرية 

 ،1179237 بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  تو�صية،   - واملقاولت  للتجارة 

فـي  ال�صركـــــــة  2021/9/14م، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل  املوؤرخ  ال�صركاء  وفقا لتفاق 

الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية �سحم -حمافظة �سمال الباطنة
 هاتف رقم: 99039252 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1428(

مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوفاق العاملية للم�سروعات التجارية �ش.م.م
اأنـه يقوم بت�صفـية �صركة  يعلن مكتب اخلرباء العامليــون لتدقيــق احل�صابــات وال�صت�صارات 

الوفاق العاملية للم�صروعات التجاريـــة �ش.م.م، وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم 

متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  2022/1/23م،  املوؤرخ  ال�صركاء  لتفاق  وفقا   ،1173770

ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:

�سناو - والية امل�سيبي - حمافظة �سمال ال�سرقية
�ش.ب: 151 ر.ب: 418

 هاتف رقم: 99221971 - 95806298 فاك�ش رقم: 25771572 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الريان للتنمية واال�ستثمار �ش.م.م
يعلن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�صابات وال�صت�صارات اأنـه يقوم بت�صفـية �صركة الريان 

 ،1016726 بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  �ش.م.م،  وال�صتثمار  للتنمية 

فـي  ال�صركـــــــة  2022/1/23م، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل  املوؤرخ  ال�صركاء  وفقا لتفاق 

الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:

�سناو - والية امل�سيبي - حمافظة �سمال ال�سرقية
�ش.ب: 151 ر.ب: 418

 هاتف رقم: 99221971 - 95806298 فاك�ش رقم: 25771572 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
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مكتب النربا�ش املتاألق ملراجعة وتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الرزين احلديثة للتجارة - ت�سامنية

يعلن مكتب النربا�ش املتاألق ملراجعة وتدقيق احل�صابات اأنـه يقوم بت�صفـية �صركة م�صاريع 

بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  ت�صامنية،   - للتجارة  احلديثة  الرزين 

وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي   ،1233608

اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان 

الآتـي:

 هاتف رقم: 79666404 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
عايدة بنت اإ�سماعيل بن كرم البلو�سية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سن �سحار للم�ساريع احلديثة �ش.م.م

تعلن عايدة بنت اإ�صماعيل بن كرم البلو�صية اأنـها تقوم بت�صفـية �صركة ح�صن �صحار للم�صاريع 

احلديثة �ش.م.م، وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم 1526910، وللم�صفية وحـدها 

حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــية فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ش.ب: 535 ر.ب: 121
 هاتف رقم: 99013337

كمــــا تدعــــو امل�صفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـية 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــية
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مازن بن علي بن حمد االأ�سخري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأ�سخري للخدمات اللوج�ستية �ش.م.م

للخدمــات  الأ�صخــري  �صركة  بت�صفـية  يقوم  اأنـه  الأ�صخري  حمد  بن  علي  بن  مازن  يعلن 

اللوج�صتيــة �ش.م.م، وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجــاري بالرقـــم 1170097، وللم�صفــي 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�صفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:

 والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
 هاتف رقم: 98241414 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
اأمل بنت �سليمان بن حمد املعولية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء القرم للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

تعلن اأمل بنت �صليمان بن حمـد املعولية اأنـها تقوم بت�صفـية �صركة اأ�صواء القرم للتجارة 

وفقا   ،1592777 بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لـدى  وامل�صجلـة  ت�صامنيــة،   - واملقــاولت 

لتفاق ال�صركاء املوؤرخ 2021/11/2م، وللم�صفية وحـدها حـق متثيل ال�صركــة فـي الت�صفـية 

اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ش.ب: 171 ر.ب: 122
 هاتف رقم: 93318866 

كمــــا تدعــــو امل�صفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـية 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــية
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خالد بن نا�سر بن �سعيد االأ�سخري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القائد املميز العاملية �ش.م.م

اأنـه يقوم بت�صفـية �صركة القائد املميز العاملية  يعلن خالد بن نا�صر بن �صعيد الأ�صخري 

�ش.م.م، وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجــاري بالرقـــم 1285652، وللم�صفــي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:

 والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
 هاتف رقم: 90777779 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
مانع بن عامر بن علي احلجري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع فر�سان اخلليج لالإعمار �ش.م.م

يعلن مانـع بن عامـر بن علـي احلجـري اأنـه يقوم بت�صفـيـة �صركــة م�صاريــع فر�صــان اخلليــج 

لتفاق  وفقا   ،1092519 بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  �ش.م.م،  لالإعمار 

ال�صركاء املوؤرخ 2021/7/13م، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة 

علــى العنوان الآتـي:

حمافظة �سمال ال�سرقية
�ش.ب: 56 ر.ب: 415

 هاتف رقم: 93333705 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
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�سعيد بن جمعان بن �سعيد ال�سنفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهناء ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية
ال�صاملـــة  الهنـــاء  �صركــة  بت�صفـيـة  اأنـه يقوم  ال�صنفــري  �صعيــد  �صعيد بن جمعــان بن  يعلن 

للتجارة - ت�صامنية، وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم 1045002، وللم�صفي 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�صفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار
�ش.ب: 1333 ر.ب: 211

 هاتف رقم: 99145655 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
�سليمان بن جمعة بن حمود املنذري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو هاين للم�ساريع ال�ساملة - تو�سية

اأبو هاين للم�صاريع  اأنـه يقوم بت�صفـيـة �صركــة  يعلن �صليمان بن جمعة بن حمود املنذري 

ال�صاملة - تو�صية، وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم 1106370، وفقا لتفاق 

الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  2021/12/18م،  املوؤرخ  ال�صركاء 

التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية نزوى - حمافظة الداخلية
�ش.ب: 801 ر.ب: 611

 هاتف رقم: 99799788 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
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حممد بن م�ستهيل بن اأحمد العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلدود ال�سرقية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

اأنـه يقوم بت�صفـيـة �صركــة احلدود ال�صرقية  يعلن حممد بن م�صتهيل بن اأحمد العامري 

للتجارة واملقاولت - ت�صامنية، وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم 1095863،  

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي 

مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:

 هاتف رقم: 97005527  
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
خالد بن عبداللـه بن علي اخلليلي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرمح املا�سي لالإن�ساء والتعمري - ت�سامنية

يعلن خالد بن عبداللـه بن علي اخلليلي اأنـه يقوم بت�صفـيـة �صركــة الرمح املا�صي لالإن�صاء 

والتعمري - ت�صامنية، وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم 1098759، وللم�صفي 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�صفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:

 هاتف رقم: 94272336
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
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مو�سى بن عبداللـه بن را�سد التوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالئع منح للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن مو�صى بن عبداللـه بن را�صد التوبي اأنـه يقوم بت�صفـيـة �صركــة طالئع منح للتجارة 

واملقاولت - ت�صامنية، وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم 5095433، وفقا لتفاق 

ال�صركاء املوؤرخ 2021/9/13م، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة 

علــى العنوان الآتـي:

والية منح - حمافظة الداخلية
�ش.ب: 96 ر.ب: 619

 هاتف رقم: 99459022 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
اأحمد بن �سعيد بن نا�سر احلجري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سائم النيد للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن اأحمد بن �صعيد بن نا�صر احلجري اأنـه يقوم بت�صفـيـة �صركــة ن�صائم النيد للتجارة 

واملقاولت - ت�صامنية، وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم 1112135، وفقا لتفاق 

ال�صركاء املوؤرخ 2022/1/11م، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة 

علــى العنوان الآتـي:

والية بدية - حمافظة �سمال ال�سرقية
 هاتف رقم: 91555534 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
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اأنور بن �سيف بن �سعيد العمريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الباطنة احلديثة للمقاوالت �ش.م.م

احلديثـــة  الباطنـــة  �صركــة  بت�صفـيـة  يقوم  اأنـه  العمــريي  �صعيـــد  بن  �صيـــف  بن  اأنور  يعلن 

وللم�صفي   ،1000650 بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  �ش.م.م،  للمقاولت 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�صفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة
�ش.ب: 445 ر.ب: 319

 هاتف رقم: 99030355 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
جا�سم بن حممد بن علي العلوي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواطي بطحاء جابر للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن جا�صم بن حممد بن علي العلوي اأنـه يقوم بت�صفـيـة �صركــة �صواطي بطحاء جابر للتجارة 

واملقاولت - ت�صامنية، وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم 1158415، وللم�صفي 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�صفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ش.ب: 215 ر.ب: 315
 هاتف رقم: 99795452 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
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حممد بن غريب بن �سعيد الرئي�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغربي واملخرتع للتجارة �ش.م.م

الغربي واملختــرع  اأنـه يقوم بت�صفـيـة �صركــة  الرئي�صي  يعلن حممــد بن غريــب بن �صعيــد 

للتجارة �ش.م.م، وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم 1224742، وللم�صفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
 هاتف رقم: 94440335 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
حممود بن يحيى بن �سامل املحذوري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة الذهبية لل�سيارات ال�ساملة �ش.م.م

يعلن حممود بن يحيى بن �صامل املحذوري اأنـه يقوم بت�صفـيـة ال�صركــة الذهبية لل�صيارات 

ال�صاملة �ش.م.م، وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم 1081855، وللم�صفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:

 هاتف رقم: 99256919 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
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حممد بن عبداللـه بن �سامل العمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رباط اخليل للتجارة - تو�صية

يعلن حممد بن عبداللـه بن �صامل العمري اأنـه يقوم بت�صفـيـة �صركــة رباط اخليل للتجارة - 

تو�صية، وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم 2103338، وللم�صفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:

 هاتف رقم: 99584442 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
مانع بن حمدان بن حميد البادي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهرة املرام للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

املـــرام للتجــارة  اأنـه يقوم بت�صفـيـة �صركــة زهــرة  البادي  يعلن مانع بن حمدان بن حميد 

واملقاولت - ت�صامنية، وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم 1156792، وللم�صفي 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�صفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة
 هاتف رقم: 96305030 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
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اأحمد بن مو�سى بن اأحمد الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة احتاد الباطنة للم�ساريع التجارية واملقاوالت �ش.م.م

يعلن اأحمد بن مو�شى بن اأحمد الفار�شي اأنـه يقوم بت�شفـيـة �شركة احتاد الباطنة للم�شاريع 

 ،1055266 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م,  واملقـــاوالت  التجاريـــة 

فـي  ال�شركـــــــة  2022/1/20م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  املوؤرخ  ال�شركاء  وفقا التفاق 

الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
�ش.ب: 105 ر.ب: 322

 هاتف رقم: 92570717 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
ح�سني بن �سامل بن عبداللـه احلميدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وهج م�سقط للم�ساريع املتكاملة �ش.م.م

يعلن ح�شني بن �شامل بن عبداللـه احلميدي اأنـه يقوم بت�شفـيـة �شركــة وهج م�شقط للم�شاريع 

املتكاملة �ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1197531, وللم�شفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: 1500 ر.ب: 112
 هاتف رقم: 92204433 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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وليد بن زايد بن �سامل الندابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة االإ�سراقة االإن�ساءات �ش.م.م

يعلن وليد بن زايد بن �صامل الندابي اأنـه يقوم بت�صفـيـة �صركــة بوابة الإ�صراقة الإن�صاءات 

ال�صركاء  لتفاق  وفقا   ،1282070 بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  �ش.م.م، 

املوؤرخ 2022/1/27م، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

حمافظة جنوب الباطنة
 هاتف رقم: 98008045 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
مرمي بنت خري الـله بن بخيت �سليم

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة الرتاج للخياطة وتطريز املالب�ش الن�سائية - ت�سامنية

تعلن مرمي بنت خري الـله بن بخيت �صليم اأنـها تقوم بت�صفـية �صركة الرتاج للخياطة وتطريز 

  ،1005837 الـتجاري بالرقـم  اأمانة ال�صجل  الن�صائية - ت�صامنية، وامل�صجلـة لـدى  املالب�ش 

وللم�صفية وحـدها حـق متثيل ال�صركــة فـي الت�صفـية اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�صفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:

 هاتف رقم: 99055763 
كمــــا تدعــــو امل�صفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـية 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــية
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�سامل بن علي بن را�سد الكعبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مالذ الطري الراقية - ت�سامنية

يعلن �صامل بن علي بن را�صد الكعبي اأنـه يقوم بت�صفـيـة �صركــة مالذ الطري الراقية - ت�صامنية، 

وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم 1300181، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:

 هاتف رقم: 99102266 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
�سالح بن �سعيد بن حمود االأغربي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو �سعيد االأغربي للتجارة واملقاوالت - تو�سية

اأبــو �صعــيد الأغــربي  يعلن �صالح بن �صعيد بن حمود الأغربي اأنـه يقوم بت�صفـيـة �صركــة 

 ،1024624 بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  وامل�صجلة لدى  واملقــاولت - تو�صية،  للتجــارة 

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي 

مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:

 هاتف رقم: 99790659 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
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اأحمد بن اإبراهيم بن علي اآل علي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كمة خلدمات االآبار �ش.م.م

الآبار  خلدمات  كمة  �صركــة  بت�صفـيـة  يقوم  اأنـه  علي  اآل  علي  بن  اإبراهيم  بن  اأحمد  يعلن 

�ش.م.م، وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم 1144608، وللم�صفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة
�ش.ب: 75 ر.ب: 319

 هاتف رقم: 95818360 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
جمعان بن �ساملني بن �سامل الري�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع رجماء املميزة للتجارة - ت�سامنية

يعلن جمعان بن �صاملني بن �صامل الري�صي اأنـه يقوم بت�صفـيـة �صركــة م�صاريع رجماء املميزة 

للتجارة - ت�صامنية، وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم 1261802، وللم�صفي 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�صفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:

 هاتف رقم: 98884749 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
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خالد بن فرج بن �سنجور امللهي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خالد واأحمد للتجارة - ت�سامنية

اأنـه يقوم بت�صفـيـة �صركــة خالد واأحمد للتجارة -  يعلن خالد بن فرج بن �صنجور امللهي 

ت�صامنية، وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم 1247734، وفقا لتفاق ال�صركاء 

املوؤرخ 2021/7/7م، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

 هاتف رقم: 95408527 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
ماجد بن خليفة بن عامر الريامي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساطيء اجلزيرة العربية �ش.م.م

يعلن ماجد بن خليفة بن عامر الريامي اأنـه يقوم بت�صفـيـة �صركــة �صاطيء اجلزيرة العربية 

ال�صركاء  لتفاق  وفقا   ،1738313 بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  �ش.م.م، 

املوؤرخ 2021/12/21م، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

والية بو�سر - حمافظة م�سقط
 هاتف رقم: 97280229 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
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اأحمد بن �سعيد بن �سيف الغافري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ليان للم�ساريع املتكاملة �ش.م.م

يعلن اأحمد بن �صعيد بن �صيف الغافري اأنـه يقوم بت�صفـيـة �صركــة ليان للم�صاريع املتكاملة 

�ش.م.م، وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم 1156374، وللم�صفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية بو�سر - حمافظة م�سقط
�ش.ب: 165 ر.ب: 133

 هاتف رقم: 99221119 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
عبداملجيد بن حممد بن جمعة املغيزوي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ارجوان ال�سويق احلديثة �ش.م.م

يعلن عبداملجيد بن حممد بن جمعة املغيزوي اأنـه يقوم بت�صفـيـة �صركــة ارجوان ال�صويق 

لتفاق  وفقا   ،1129926 بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  �ش.م.م،  احلديثة 

ال�صركاء املوؤرخ 2022/2/1م، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة 

علــى العنوان الآتـي:

 هاتف رقم: 93325852 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
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ماجد بن خليفة بن عامر الريامي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التقدم الغربية �ش.م.م
يعلن ماجد بن خليفة بن عامر الريامي اأنـه يقوم بت�صفـيـة �صركــة التقدم الغربية �ش.م.م، 

املوؤرخ  ال�صركاء  لتفاق  وفقا   ،1767895 بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة 

2021/12/22م، وللم�صفي وحـده حـق متثيـــــل ال�صركــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 

اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان 

الآتـي:

والية بو�سر - حمافظة م�سقط
�ش.ب: 644 ر.ب: 130

 هاتف رقم: 97280229 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
ح�سن بن عيد بن ح�سن الرا�سدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حبل الو�سول الدولية �ش.م.م

يعلن ح�صن بن عيد بن ح�صن الرا�صدي اأنـه يقوم بت�صفـيـة �صركــة حبل الو�صول الدولية 

وحـده حـق  وللم�صفي   ،1148334 بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  �ش.م.م، 

متثيـــــل ال�صركــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار
�ش.ب: 84 ر.ب: 215

 هاتف رقم: 99717747 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
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بدر بن حممد بن �سلطان امل�سيفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأريان ال�سرقية للحراريات �ش.م.م

ال�صرقيــة  اأريـــان  �صركــة  بت�صفـيـة  يقوم  اأنـه  امل�صيفــري  �صلطــان  بن  حممــد  بن  بــدر  يعلن 

وللم�صفي   ،1319490 بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  �ش.م.م،  للحراريات 

وحـده حـق متثيـــــل ال�صركــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:

 هاتف رقم: 98897257 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
هالل بن �سيف بن عي�سى ال�سعيدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإبداع لبيع وتاأجري م�ستلزمات اأفراح ال�سباب �ش.م.م

يعلن هالل بن �صيف بن عي�صى ال�صعيدي اأنـه يقوم بت�صفـيـة �صركــة الإبداع لبيع وتاأجري 

م�صتلزمات اأفراح ال�صباب �ش.م.م، وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم 1186263، 

فـي  ال�صركــة  متثيـــــل  حـق  وحـده  وللم�صفي  2021/12/6م،  املوؤرخ  ال�صركاء  لتفاق  وفقا 

الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:

اخلو�ش - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
�ش.ب: 395 ر.ب: 124

 هاتف رقم: 95139525 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
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حممد بن عبداللـه بن �سليمان العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سمة م�سقط املتحدة �ش.م.م

يعلن حممــد بن عبداللـه بن �صليمــان العامــري اأنـه يقوم بت�صفـيـة �صركــة ب�صمـــة م�صقـــط 

لتفاق  وفقا   ،1114041 بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  �ش.م.م،  املتحدة 

ال�صركاء املوؤرخ 2021/6/27م، وللم�صفي وحـده حـق متثيـــــل ال�صركــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة 

علــى العنوان الآتـي:

املعبيلة اجلنوبية - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
�ش.ب: 10 ر.ب: 614

 هاتف رقم: 92755855 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
عبدال�سمد بن رم�سان بن عثمان الزدجايل

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ياقوت النجوم للتجارة �ش.م.م

يعلن عبدال�صمد بن رم�صان بن عثمان الزدجايل اأنـه يقوم بت�صفـيـة �صركــة ياقوت النجوم 

للتجارة �ش.م.م، وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم 1837974، وللم�صفي وحـده 

اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي  حـق متثيـــــل ال�صركــة فـي الت�صفـيـــة 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:

 هاتف رقم: 99888277 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي

-106-



اجلريدة الر�سمية العدد )1428(

مكتب رجب الكثريي و�سركاه للمحاماة واال�ست�سارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد الربواين والغالب خلدمات النفط �ش.م.م

اأنـه يقوم بت�صفـيـة  يعلن مكتب رجب الكثريي و�صركاه للمحاماة وال�صت�صارات القانونية 

ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  �ش.م.م،  النفط  خلدمات  والغالب  الربواين  حممد  �صركــة 

الـتجاري بالرقـم 1126321، وفقا لتفاق ال�صركاء املوؤرخ 2020/10/20م، وللم�صفي وحـده 

اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي  حـق متثيـــــل ال�صركــة فـي الت�صفـيـــة 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:

  اخلوير - والية بو�سر - حمافظة م�سقط
�ش.ب: 3888 ر.ب: 112

 هاتف رقم: 24700138 فاك�ش رقم: 24703387 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
مكتب �ساه للتدقيق - حما�سبون قانونيون

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بن متان احلديثة �ش.م.م

يعلن مكتب �صاه للتدقيق - حما�صبون قانونيون - اأنـه يقوم بت�صفـيـة �صركــة م�صاريع بن 

متان احلديثة �ش.م.م، وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم 1014029، وللم�صفي 

وحـده حـق متثيـــــل ال�صركــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ش.ب: 2508 ر.ب: 112 روي
 هاتف رقم: 24707654 - 24786151 فاك�ش رقم: 24786751 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
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مكتب الأول لال�شت�شارات املالية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة واجهة ري�شوت للبناء والتعمري �ش.م.م
يعلن مكتب الأول لال�ست�سارات املالية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة واجهة ري�سوت للبناء 
والتعمري �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٨٦٠٨٧، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٢م، 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 بو�شر - حمافظة م�شقط

 �ش.ب:٩١١ ر.ب:١١٢ 
 هاتف رقم:  ٩٢٢١٢٧٣٣

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلوير للت�شويق �ش.م.م

يعلن مكتب الأول لال�ست�سارات املالية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اخلوير للت�سويق �ش.م.م، 
املوؤرخ  ال�سركاء  وفقا لتفاق   ،١٠٠٧١٧٠ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  ٢٠٢١/١٢/٢٢م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
 ولية بو�شر - حمافظة م�شقط

 �ش.ب:٩١١ ر.ب:١١٢ 
 هاتف رقم:  ٩٢٢١٢٧٣٣

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البطل للتجارة �ش.م.م

يعلن مكتب الأول لال�ست�سارات املالية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة البطل للتجارة �ش.م.م، 
املوؤرخ  ال�سركاء  وفقا لتفاق   ،١١٥٩٨٨٥ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  ٢٠٢١/١٢/٢٢م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
 ولية بو�شر - حمافظة م�شقط

 �ش.ب:٩١١ ر.ب:١١٢ 
 هاتف رقم:  ٩٢٢١٢٧٣٣

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اجلزيرة العاملية للم�شاريع �ش.م.م

العاملية  اجلزيرة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  املالية  لال�ست�سارات  الأول  مكتب  يعلن 
للم�ساريع �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٧٨٣٧٥٠، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٩م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 ولية بو�شر - حمافظة م�شقط

 �ش.ب:٩١١ ر.ب:١١٢ 
 هاتف رقم:  ٩٧٣٤١٤٧٠ - ٧٩٩٢٥٥٠١

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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مكتب ال�شفافية لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات القت�شادية والإدارية واملالية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الغنجة للم�شاريع الرائدة �ش.م.م

يعلن مكتب ال�سفافية لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات القت�سادية والإدارية واملالية اأنـه 
اأمانة ال�سجل  يقــوم بت�سفـيــة �سركة الغنجة للم�ساريع الرائدة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى 
الـتجاري بالرقـم ١١٦٨٦٢٤، وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٨/١٨م، وللم�سفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 اخلوير - ولية بو�شر - حمافظة م�شقط

 هاتف رقم: ٩٩٧٧٣٨٠٧ فاك�ش رقم: ٢٤٦٩٦٦٥٦
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

عايدة بنت اإ�شماعيل بن كرم البلو�شية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الزعيم لالأزياء واملو�شة �ش.م.م

الزعيم لالأزياء  �سركة  بت�سفـيــة  تقــوم  اأنـها  البلو�سية  بن كرم  اإ�سماعيل  بنت  تعلن عايدة 
وللم�سفية   ،١٢٩١٤٠٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  واملو�سة 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها 

امل�سفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 �ش.ب:٥٣٥ ر.ب:١٢١

هاتف رقم: ٩٩٠١٣٣٣٧
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــية
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عي�شى بن حيدر بن ح�شن البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الإبداع املتجدد للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلن عي�سى بن حيدر بن ح�سن البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الإبداع املتجدد للتجارة 
وللم�سفي  بالرقـم ١٠٥٤٤٣٢،   الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  واملقاولت 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 �ش.ب: ٥٥ ر.ب: ١٢٢

هاتف رقم: ٩٥٠٧٦٧٦٧
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

اأحمد بن خمي�ش بن �شيف البو�شعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الأف�شل للت�شميم �ش.م.م

يعلن اأحمد بن خمي�ش بن �سيف البو�سعيدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الأف�سل للت�سميم 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٧٩٦٢٧،  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: ٧١ ر.ب: ١٣٥

هاتف رقم: ٩٠٥٠١٠١٠
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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حممود بن هالل بن حمد الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة هالل الرواحي واأولده للتجارة واملقاولت - تو�شية

يعلن حممود بن هالل بن حمد الرواحي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة هالل الرواحي واأولده 
 ،١٣٣٨٢٩٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - واملقاولت  للتجارة 
فـي  ال�سركـــــــة  املوؤرخ ٢٠٢٢/١/١٦م، 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:
حمافظة م�شقط

 �ش.ب:٧٩٣ ر.ب:١١٢ 
 هاتف رقم: ٢٢٠٠٤١١٨ - ٩٦٥٨٦٣٦٣

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

خالد بن عبداللـه بن علي اخلليلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املحولت امل�شتقبيلة �ش.م.م
امل�ستقبيلة  املحولت  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  يعلن خالد بن عبداللـه بن علي اخلليلي 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٣٣٦٤٨٨، 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: ٩٩٨٦٧٠١٣

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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بدر بن �شامل بن را�شد اخل�شوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الالآيل الف�شية �ش.م.م
يعلن بدر بن �سامل بن را�سد اخل�سوري اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركة الالآيل الف�سية �ش.م.م ، 
وامل�سجلة لــدى اأمانة ال�سجـل الـتجــــاري بالرقـــــم ١٢٩٤٠١٣، وفقــا لتفـــاق ال�سركــــاء املــوؤرخ 
٢٠٢٢/١/٢٦م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفي فـــي كافة الأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركـة علــى العنوان الآتـي:

ولية العامرات - حمافظة م�شقط 
هاتف رقم: ٩٩٥١٦٥٩٠

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

�شامل بن �شعيد بن علي ال�شوعني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شامل بن �شعيد بن علي ال�شوعني
 و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

بن  �سعيد  بن  �سامل  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�سوعني  علي  بن  �سعيد  بن  �سامل  يعلن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - للتجارة  و�سريكه  ال�سوعني  علي 
٣٠٨٨٣٩١، 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 �شحم - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب : ٦٢٨ ر.ب: ٣١٩
هاتف رقم: ٩٩٣٦٦٩٣٧

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

العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

-113-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٨(

حمود بن علي بن حمود الوهيبي
اإعــــــــــالن

الوهيبي  حمود  بن  علي  ابني  و�شعيد  حمود  ل�شركة  الت�شفـية  اأعمال  بدء  عن 
للتجارة - ت�شامنية

يعلن  حمود بن علي بن حمود الوهيبي اأنـه يقوم بت�سفـيـة �سركة حمود و�سعيد ابني علي بن 
حمود الوهيبـــي للتجـــارة - ت�سامنيـــة، وامل�سجلـــة لــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقــم 
١٤٣٧٥٨٥، وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١/٢٠م، وللم�سفي وحـده حق متثيـل ال�سركـة 
فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية م�شقط - حمافظة م�شقط

هاتف رقم: ٩٩٣٨٨٩٩٤
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

خالد بن علي بن �شباع ال�شعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الإ�شراء الوطنية للتجارة - تو�شية
يعلن خالد بن علي بن �سباع ال�سعدي اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركة الإ�سراء الوطنية للتجارة - 
تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـــــم ١١٥٨٨٣٥،  وللم�سفـــي وحـده حــق 
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 : ٥١٠ ر.ب :٣١٥
هاتف رقم: ٩٢٩٠٩٦٩٩

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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�شالح بن من�شور بن نا�شر العمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرا�شخات للتجارة - ت�شامنية
يعلن �سالح بن من�سور بن نا�سر العمري  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الرا�سخات للتجارة - 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم١٠٢٨٧١٠، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢١/١/١٦م، 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:
ولية اإزكي - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: ٩٥١٨١٢٩٦
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

�شعيد بن �شامل بن علي املقبايل 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة معامل عربي الذهبية - ت�شامنية
يعلن �سعيد بن �سامل بن علي املقبايل  اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة معامل عربي الذهبية - 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٣٣٨١٦، 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:
ولية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب: ٨٢ ر.ب : ٥١٦
هاتف رقم: ٩٨٠٠٦٦٩٧

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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علي بن عبيد بن حممد املخمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأعايل �شنا�ش الذهبية للتجارة �ش.م.م
يعلن علي بن عبيد بن حممد املخمري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأعايل �سنا�ش الذهبية 
للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٤١٨٨٣،  وللم�سفي وحـده 
حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: ٩٥١٨٣٠٠٧

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

عبداللـه بن �شامل بن عبدالـله الر�شيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بوابة التقنية للتجارة - تو�شية
التقنية  بوابة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الر�سيدي  عبدالـله  بن  �سامل  بن  عبداللـه  يعلن 
بالرقـم ١٢٣١٨٤٦،  وللم�سفي  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  للتجارة - تو�سية، وامل�سجلة لدى 
وحـده حــق متثيـــــل ال�سركــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة الربميي  

�ش.ب : ١٦٤٠ ر.ب : ١٣٣
هاتف رقم: ٩٦٣٦٧٧١١

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٨(

مكتب موري�شون م�شقط - حما�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة كامرون خلدمات اخلليج �ش.م.م
يعلن مكتب موري�سون م�سقط - حما�سبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة كامرون 
وفقا  بالرقـم ١٠٧٩٨٥٠،  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  �ش.م.م،  خلدمات اخلليج 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١١/٢م، وللم�سفي وحـده حـق متثيــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب : ٢١٢٣ ر.ب : ١١٢ روي

هاتف رقم: ٢٢٠٦٠٠٤٠  فاك�ش : ٢٢٠٦٠٠٤٣
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

مكتب كروماك والغزايل - حما�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البحار ال�شبع خلدمات اجلودة �ش.م.م
يعلن مكتب كروماك والغزايل - حما�سبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة البحار 
ال�سبع خلدمات اجلودة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٣٦٣٧٣، 
وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢٤م، 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:
اخلوير - مبنى  The Office - الطابق اخلام�ش

�ش.ب : ٩٧١ ر.ب : ١٣١
هاتف رقم: ٢٤٠٣٦٣٠٠ فاك�ش : ٢٤٥٨٧٥٨٨

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٨(

مكتب اأ�شواء الباطنة لتدقيق احل�شابات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مركز العفيفة للت�شوق �ش.م.م
يعلن مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابــــات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركــــة مركـــز العفيفــــة 
للت�سوق �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٣٣١٣٥٣٠، 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 �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب : ٥٢٦ ر.ب : ٣١١
هاتف رقم: ٩٩٧٠٦٥٩٩

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

مكتب الكون - حما�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ملوؤ�ش�شة اأحمد �ش.�ش.و
يعلن مكتب الكون - حما�سبـــون قانونيــون - اأنـه يقــــوم بت�سفـيــــة موؤ�س�سة اأحمـــد �ش.�ش.و ، 
وامل�سجلة لــــدى اأمانــة ال�سجــــل الـتجاري بالرقـم ١٠٣١٦٨٧، وفقــا لتفـــاق ال�سركــــاء املــــوؤرخ 
٢٠٢٢/١/٣٠م، 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�شاد�شة - ولية ال�شيب -  حمافظة م�شقط

�ش.ب : ١١٢٤ ر.ب : ١٢١ ال�شيب
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�شفــي 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٨(

مكتب موري�شون م�شقط - حما�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأعايل الفليج للتجارة واملقاولت �ش.م.م
اأعايل  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة  يعلن مكتب موري�سون م�سقط - حما�سبون قانونيون - 
الفليج للتجارة واملقاولت �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٥٤٤١٥، 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيــل  حـق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/١١/٢م،  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب : ٢١٢٣ ر.ب : ١١٢ روي

هاتف رقم: ٢٢٠٦٠٠٤٠  فاك�ش : ٢٢٠٦٠٠٤٣
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

اأحمد بن عبدالرب بن �شعد البطحري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ن�شيم الرب اجلنوبي للتجارة - ت�شامنية

يعلن اأحمد بن عبدالرب بن �سعد البطحري  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ن�سيم الرب اجلنوبي 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٢٦٧٣٠، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١/٣٠م، 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: ٩٥٧١٠٦٦٢

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٨(

خليفة بن خمي�ش بن �شيف الهندا�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خليفة بن خمي�ش بن �شيف الهندا�شي 
و�شريكته للتجارة - ت�شامنية

اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركة خليفة بن خمي�ش بن  يعلن خليفة بن خمي�ش بن �سيف الهندا�سي 
الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - للتجارة  و�سريكته  الهندا�سي  �سيف 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيــل  حـق  وحـده  وللم�سفي   ،١١٢٨٨٥٢ بالرقـم 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٥٥٣٠٣٧ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

هادية بنت خمي�ش بن بدوي الهنائية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأوتار الداخلية للتجارة - ت�شامنية

الداخليـــة  اأوتــــار  �سركـة  بت�سفـيــة  تقــوم  اأنـها  الهنائية  بنت خمي�ش بن بدوي  تعلن هادية 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٢٣٨٤٦، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٨م، 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:
ولية نزوى  - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: ٩٧٧٦١٦١١ 
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 

 امل�شفــيةعلى العنوان امل�سار اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٨(

ميمونة بنت حمد بن ها�شم الفكرية
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة ميمونة بنت حمد بن ها�شم الفكرية للتجارة - تو�شية

تعلن ميمونة بنت حمد بن ها�سم الفكرية اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركـة ميمونة بنت حمد بن 
ها�سم الفكرية للتجارة - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٠٤٣٤٠، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها  وللم�سفية 

مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية �شنا�ش - حمافظة �شمال الباطنة 

هاتف رقم: ٩٥٧٧٧٧٧٦ 
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــية

�شلطان بن خليفة بن �شامل العامري 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بحور للبرتول - ت�شامنية

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركــة بحـــور للبتـرول -  يعـلن �سلطـان بن خليفة بن �سامل العامري 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٣٦٧٠١٩، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١/٢٣م، 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:
اخلوير - ولية بو�شر - حمافظة م�شقط 

هاتف رقم: ٩٩١١٤٩٩٢
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٨(

م�شفر بن طالب بن حممد الري�شي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بلبل ال�شحراء للتجارة واملقاولت - تو�شية
يعلن م�سفر بن طالب بن حممد الري�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة بلبل ال�سحراء للتجارة 
واملقاولت - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٠٠١٩٥، وللم�سفي 
وحـده حق متثيـل 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 : 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�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإبراهيم وم�شفر للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

يعلن م�سفر بن طالب بن حممد الري�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اإبراهيم وم�سفر للتجارة 
واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠١٠١٧٦، وللم�سفي 
وحـده حق متثيـل 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 �شمال 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�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٨(

مبارك بن �شعيد بن غ�شنة الكثريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع مق�شن الوطنية - تو�شية

يعلن مبارك بن �سعيد بن غ�سنة الكثريي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع مق�سن الوطنية - 
تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٢١٥٤٣٤٠، 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: ٩٩٢٩٩٦٧٧

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي 

عبد املنعم بن يو�شف بن �شعد بيت فرج
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الحرتاف ال�شاملة للتجارة �ش.م.م

يعلن عبد املنعم بن يو�سف بن �سعد بيت فرج  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع الحرتاف 
بالرقـم ١٢٦٥٨٤٢، وفقا  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  ال�ساملة للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٨م، وللم�سفي وحـده حـق متثيـــــل ال�سركة فـي الت�سفـيـــة 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٠٣٠٤٠٧

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي 

-123-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٨(

عامر بن حمود بن عامر اجلديلي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شيح جرين للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

للتجارة  �سيح جرين  يقــوم بت�سفـيــة �سركة  اأنـه  يعلن عامر بن حمود بن عامر اجلديلي 
واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٠٩٦١٩،  وللم�سفي 
وحـده حـــق متثيـــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية بدية - حمافظة �شمال ال�شرقية

\هاتف رقم: ٩٢٢٢١٨٥٩
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

حممد بن علي بن عبداللـه فا�شل 
\اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الحتاد العربي للمقاولت �ش.م.م

يعلن حممد بن علي بن عبداللـه فا�سل اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الحتاد العربي للمقاولت 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٨٠٩٧٦، 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 : ٧٧١ ر.ب : ١١٤
هاتف رقم: ٩٩٣٢٩٥٣٦

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٨(

ح�شني بن حممد بن علي اآل عبداللـه
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نور وح�شني للتجارة والت�شالت �ش.م.م

يعلن ح�سني بن حممد بن علي اآل عبداللـه اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة نور وح�سني للتجارة 
والت�سالت �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٥٣٧٥٤٧ ، وللم�سفي 
وحـده حـق متثيــل 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: ٩٦٧٨٧٩٩٧ - ٩٩٧٤٤٤٩٨

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

مكتب الكون - حما�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املعهد الدويل للغة العربية والإعالم �ش.م.م

للغة  الدويل  املعهد  �سركة  بت�سفـية  يقــوم  اأنـه   - قانونيون  الكون - حما�سبون  يعلن مكتب 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٣٠٨٥٩٢، وفقا  العربية والإعالم �ش.م.م، وامل�سجلة لدى 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١٠/٣١م، وللم�سفي وحـده حق متثيـــــل ال�سركــة فـي الت�سفـيـــة 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
اخلو�ش ال�شاد�شة - ولية ال�شيب -  حمافظة م�شقط

�ش.ب : ١١٢٤ ر.ب : ١٢١ ال�شيب
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�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٨(

ليلى بنت خمي�ش بن مبارك البلو�شية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة لوؤلوؤة الزمرد  لل�شيافة - ت�شامنية

الزمرد   لوؤلوؤة  �سركـة  بت�سفـيــة  تقــوم  اأنـها  البلو�سية  مبارك  بن  خمي�ش  بنت  ليلى  تعلن 
لل�سيافة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٣٤٤٧٩٥، وللم�سفية 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها 

امل�سفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٨٥٨٥٢٥ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــية

مكتب بيكر تلي ام كي ام - حما�شبون قانونيون
\ اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة جاليجا انرتنا�شيونال لوجي�شتك�ش �شرفي�ش�ش)�شركة منطقة حرة( �ش.م.م

يعلــــن مكـــتب بيكر تلي ام كي ام - حما�سبـون قانونيون -  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة جاليجا 
انرتنا�سيونال لوجي�ستك�ش �سرفي�س�ش )�سركة منطقة حرة( �ش.م.م، وامل�سجلة لــــدى اأمانــة 
ال�سجــل الـتجاري بالرقـم ١٣٤٦١٠٦، وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٠/٩/١٠م، وللم�سفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
روي - بناية م�شندم - جناح )ب( - الطابق الثاين - مكتب رقم : ٢٠١

�ش.ب : ٩٩٤ ر.ب : ١٠٠
هاتف رقم: ٢٤٧٩٧٤٤١ - ٢٤٧٨٧١٤٤ فاك�ش : ٢٤٧٩٦٦٦٠

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 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٨(

علي بن عبداللـه بن حممد املرزوقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة علي بن عبداللـه بن حممد بن اأحمد املرزوقي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة علي بن عبداللـه بن  يعلن علي بن عبداللـه بن حممد املرزوقي 
ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - للتجارة  و�سريكه  املرزوقي  اأحمد  بن  حممد 
وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/١/٢٣م،  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا  بالرقـم١٠٨٢٧١٩،  الـتجاري 
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 �شحم  - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٥٧٣٦٨٤٧
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

�شيف بن خليفة بن بريك القطيطي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة موادع للتجارة - ت�شامنية

 - للتجارة  موادع  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  القطيطي  بريك  بن  خليفة  بن  �سيف  يعلن 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٤٢٤٩١،  وللم�سفي وحـده حق 
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 اخلابورة  - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٥٥٨٥١١٥
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٨(

عبداللـه بن �شعيد بن حميد ال�شيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة م�شاريع اأبو �شعيد ال�شيدي املميزة للتجارة واملقاولت - تو�شية

يعلن عبداللـه بن �سعيد بن حميد ال�سيدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركــــة م�ساريــع اأبو �سعيــد 
الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - واملقاولت  للتجارة  املميزة  ال�سيدي 
بالرقـم  ١١٨٦٣٤٤، 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 : ٨٥ ر.ب : ٣١٩

هاتف رقم: ٩٥٥٣٥٢٣٣
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

نبيل بن عبداللـه بن حممد ال�شيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نبيل ال�شيابي وابنه للتجارة - تو�شية
يعلن نبيل بن عبداللـه بن حممد ال�سيابي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة نبيل ال�سيابي وابنه 
للتجارة - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢١٣٦٦٩، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١/٣٠م، 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�شيب  - حمافظة م�شقط

هاتف رقم: ٩٨٢٢٣٨٨٣
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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عمر بن خمي�ش بن فا�شل الفزاري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبراج خميليف الدولية �ش.م.م

يعلن عمر بن خمي�ش بن فا�سل الفزاري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأبراج خميليف الدولية 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٧٤٤١٧، وللم�ســفي وحــــده حـــــق 
متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٠٠٢٨٠١

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

اأ�شد ن�شراللـه جان 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلط املا�شي للنقل الربي �ش.م.م

�ش.م.م،  الربي  للنقل  املا�سي  اخلط  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  جان  ن�سراللـه  اأ�سد  يعلن 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٤٣٨٣٩،  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 الربميي - حمافظة الربميي 

هاتف رقم: ٩٦٦٣٣٩٠٠
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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مكتب مقبول ح�شني مو�شى يو�شف لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلليج بيجنج هينج يو �ش.م.م
يعلن مكتب مقبول ح�سني مو�سى يو�ســـف لتدقيــــق احل�سابــــات  اأنــــه يقــوم بت�سفـيــة �سركــــة 
اخلليج بيجنج هينج يو �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١١٨٣٢٠، 
وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٠/١٠/٢٦م، 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 : ٣٨٥ ر.ب : ١١٤

هاتف رقم:٢٤٧٩٩٣٥٠ رقم الفاك�ش : ٢٤٧٠١٠٩٨ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

ح�شن بن عيد بن ح�شن الرا�شدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عربة للتجارة - تو�شية

يعلن ح�سن بن عيد بن ح�سن الرا�سدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة عربة للتجارة - تو�سية، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٢٢١٥٦٦٧، 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 �شاللة - حمافظة ظفار

�ش.ب : ٢٣٥٠ ر.ب : ٢١١
هاتف رقم: ٩٩٧١٧٧٤٧

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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خليفة بن حمد بن �شعيد العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة خليفة بن حمد بن �شعيد العلوي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

بن  حمد  بن  خليفة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  العلوي  �سعيد  بن  حمد  بن  خليفة  يعلن 
�سعيد العلوي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
الغـيــــر، وعلـــى  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  ٣٢٣٠١١٢،  وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
ولية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب : ١٢٠٤ ر.ب : ٣١١
هاتف رقم: ٩٦٥٦٠٦٥٦

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

حممد بن حم�شن بن عبداحل�شني اآل طالب
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة وكالة منذر لل�شفر وال�شياحة �ش.م.م
يعلن حممد بن حم�سن بن عبداحل�سني اآل طالب اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة وكالة منذر 
لل�سفر وال�سياحة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٦٤٠٩٥ ، وفقا 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/١٢/١٣م،  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٣١٩٢٠٠

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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حممد بن �شام�ش بن �شليم املفرجي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شواحي اخل�شبة للتجارة واملقاولت - ت�شامنية
اخل�سبة  �سواحي  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  املفرجي  �سليم  بن  �سام�ش  بن  حممد  يعلن 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٤٤٨٨٠، 
وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٧م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية امل�شيبي - حمافظة �شمال ال�شرقية

ر.ب : ٣٩ ر.ب : ٤٢٠
هاتف رقم: ٩٩٣٦٣٤٥٨

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

خالد بن حمد بن حميد الهطايل 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأنهار العار�ش للتجارة واملقاولت - ت�شامنية
يعلن خالد بن حمد بن حميد الهطايل اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأنهار العار�ش للتجارة 
واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٦٤٠٥٤، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١/٣١م، 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 احلمراء - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: ٩٢٣٥١٢٠٠
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٨(

م�شلم بن اأحمد بن اجهام الكثريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املجد الذهبي للم�شاريع ال�شاملة �ش.م.م
يعلن م�سلم بن اأحمد بن اجهام الكثريي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة املجد الذهبي للم�ساريع 
لتفاق  وفقا   ،١٢٧٢٢٧٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  ال�ساملة 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١/٣١م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
الغربة - ولية بو�شر -  حمافظة م�شقط

�ش.ب :٣٣٣٥ ر.ب : ١١١ 
هاتف رقم:٩٤٨٦٦٦٦٥ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احلجارة املا�شية للم�شاريع الرائدة �ش.م.م

املا�سيــة  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة احلجـــارة  الكثيــري  اأحمد بن اجهــام  بــن  يعلن م�سلــم 
للم�ساريع الرائدة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٦٣٩٥٩، وفقا 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١/٣١م، وللم�سفي وحـده حق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
الغربة - ولية بو�شر -  حمافظة م�شقط

�ش.ب :٣٣٣٥ ر.ب : ١١١ 
هاتف رقم:٩٤٨٦٦٦٦٥ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٨(

عبدالعزيز بن حممد بن م�شعود الذخري 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الذخري العاملية �ش.م.م
يعلن عبدالعزيز بن حممد بن م�سعود الذخري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الذخري العاملية 
ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١٢١٠٦٩٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١/١٧م، 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�شيب - حمافظة م�شقط

هاتف رقم: ٩٢٨٠٤٨٥٨
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

خالد بن لل بخ�ش بن خدابخ�ش البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جنوم ريام للتجارة - ت�شامنية
ريام  جنوم  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  البلو�سي  خدابخ�ش  بن  بخ�ش  لل  بن  خالد  يعلن 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٦٨٩١٧٧، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٧/٢٨م، 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�شيب - حمافظة م�شقط

�ش.ب : ١١٠٥ ر.ب : ١١٢
هاتف رقم: ٩٩٣٧٩١٨٩

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٨(

ماجد بن خليفة بن عامر الريامي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التقدم الغربية �ش.م.م
يعلن ماجد بن خليفة بن عامر الريامي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة التقدم الغربية �ش.م.م، 
املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١٧٦٧٨٩٥ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
٢٠٢١/١٢/٢٢، 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 بو�شر  - حمافظة م�شقط

�ش.ب : ٦٤٤ ر.ب : ١٣٠
هاتف رقم: ٩٧٢٨٠٢٢٩

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

مكتب موري�شون م�شقط - حما�شبون قانونيون 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اجلودة الالمعة �ش.م.م
يعلن مكتب موري�سون م�سقط - حما�سبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اجلودة 
لتفاق  وفقا   ،١٠٦٥٧٤٨ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  الالمعة 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١١/٢م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب : ٢١٢٣ ر.ب : ١١٢

هاتف رقم: ٢٢٠٦٠٠٤٠ فاك�ش : ٢٢٠٦٠٠٤٣
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٨(

بدر بن حممد بن �شلطان امل�شيفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شركاء الربكة للتجارة �ش.م.م

يعلن بدر بن حممد بن �سلطان امل�سيفري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سركاء الربكة للتجارة 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٣٠٩٣٩٤، 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: ٩٦٢٦٦٢٢٢

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

مكتب املرهوبي لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات القت�شادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شرق للنفط والغاز �ش.م.م 

يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات القت�سادية ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركــــة 
ال�سرق للنفط والغاز �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــــاري بالرقـــم ١٦٨٢٨٢٢، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــي
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�شنني بن �شليمان بن را�شد الكحايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة اأبو رمي الكحايل للتجارة واملقاوالت - تو�شية

الكحايل  رمي  اأبو  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  الكحايل  را�شد  بن  �شليمان  بن  �شنني  يعلـن 

للتجارة واملقاوالت - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٣٤٢٤٩، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
�شعيد بن عامر بن خمي�س ال�شناين

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دنيا الطفل - ت�شامنية

يعلـن �شعيد بن عامر بن خمي�س ال�شناين ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة دنيا الطفل - ت�شامنية، 

الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،٣١٧٧٨٠٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة ال�شهول اخل�شراء لبيع احلديد واخلردة - ت�شامنية

يعلـن �شعيد بن عامر بن خمي�س ال�شناين ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة ال�شهول اخل�شراء لبيع 

احلديد واخلردة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٠٤٢٥٣، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
اإبراهيم رفيع رفيعي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مركز التخفي�شات الدويل �س.م.م

يعلـن اإبراهيم رفيع رفيعي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة مركز التخفي�شات الدويل �س.م.م، 

الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٩٣٠٧٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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حمدان بن حمود بن حممد املالكي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شهام ال�شرقية للتجارة واملقاوالت �س.م.م
يعلـن حمدان بن حمود بن حممد املالكي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة �شهام ال�شرقية للتجارة 

واملقاوالت �س.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٠٣٧٤٥، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة تالل �شيح ال�شلب للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

ال�شلب  �شيح  ل�شركــــة تالل  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  املالكي  يعلـن حمدان بن حمود بن حممد 

للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٤١٨٠٦، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأرياف املتقدمة للتجارة - ت�شامنية
يعلـن حمدان بن حمود بن حممد املالكي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة االأرياف املتقدمة للتجارة - 

ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٩٦٤٨٣، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
حممد بن هالل بن علي الربيكي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة رباعية الديل احلديثة للتجارة واملقاوالت �س.م.م
يعلـن حممد بن هالل بن علي الربيكي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة رباعية الديل احلديثة 

 ،١١٢٤٣١٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �س.م.م،  واملقاوالت  للتجارة 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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مكتب االإتقان لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شراج الدنيا للمقاوالت �س.م.م 

يعلـن مكتب االإتقان لتدقيق احل�شابات ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة �شراج الدنيا للمقاوالت 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٩٧٣٨٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �س.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الباطنة للم�شاريع ال�شاملة �س.م.م

يعلـن مكتب االإتقان لتدقيق احل�شابات ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة الباطنة للم�شاريع ال�شاملة 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٤٢٦٠٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �س.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مواهب الهرم للتجارة - ت�شامنية

يعلـن مكتب االإتقان لتدقيق احل�شابات ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة مواهب الهرم للتجارة - 

ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٧٨٨٥١، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة البلو�شي والر�شيدي ملعدات االأمن وال�شالمة - ت�شامنية

يعلـن مكتب االإتقان لتدقيق احل�شابات ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة البلو�شي والر�شيدي ملعدات 

االأمن وال�شالمة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٥٣٨٨٦، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي

-139-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٨(

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الفر�شان للمواد الغذائية والتجارة - تو�شية

يعلـن مكتب االإتقان لتدقيق احل�شابات ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة الفر�شان للمواد الغذائية 

والتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٤٦٦٩٦، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة ال�شابون االأحمر الالمع لتنظيف وتلميع ال�شيارات �س.م.م

يعلـن مكتب االإتقان لتدقيق احل�شابات ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة ال�شابون االأحمر الالمع 

بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانــة  لــدى  وامل�شجلـــة  �س.م.م،  ال�شيــارات  وتلميــــع  لتنظيــف 

١٢٤٨٨٤٦، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
مكتب املرهوبي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املهند�س لالإن�شاءات - تو�شية

امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  االقت�شادية  واال�شت�شارات  احل�شابات  لتدقيق  املرهوبي  مكتب  يعلـن 

بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  تو�شية،   - املهند�س لالإن�شاءات  ل�شركــــة 

١٠٦٩٩٣٥، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الب�شاتني الوطنية للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة 

الب�شاتني الوطنية للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري 

بالرقـــم ٦٠٧٧٩٢٧، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املهيب لتاأجري ال�شيارات �س.م.م

يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة 

املهيب لتاأجري ال�شيارات �س.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٤٧٨٨٥، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
مكتب مور�شتيفنز

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تطوير املدن �س.م.م 

لــدى  وامل�شجلـة  املدن �س.م.م،  ل�شركــــة تطوير  امل�شفــــي  يعلـن مكتب مور�شتيفنز ب�شفـتـــــه 

الكيــان  وزوال  الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٧٨١٦١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة 

القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
عبداللـه بن اأحمد بن �شامل الكثريي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع مو�شم الرخاء التجارية �س.م.م

يعلـن عبداللـه بن اأحمد بن �شامل الكثريي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة م�شاريع مو�شم الرخاء 

التجارية �س.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٦٦٦٤٨، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مو�شم الرخاء الوطنية �س.م.م

الرخاء  مو�شم  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  الكثريي  �شامل  بن  اأحمد  بن  عبداللـه  يعلـن 

١٠٦٦٦٠٢، عـــن انتهاء  اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم  الوطنية �س.م.م، وامل�شجلـة لــدى 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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في�شل بن مبارك بن الغ�شري العربي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املعدن االأ�شود للتجارة �س.م.م

االأ�شود  املعدن  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  العربي  الغ�شري  بن  مبارك  بن  في�شل  يعلـن 

انتهاء  عـــن   ،٣٢٤٣٠٤٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  للتجارة �س.م.م، 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
�شومار بن كمال بن علي الزدجايل

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املتقدم للم�شاريع الهند�شية والتجارة �س.م.م

للم�شاريع  املتقدم  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  الزدجايل  علي  بن  كمال  بن  �شومار  يعلـن 

 ،١١٠٨٦٨٠ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  والتجارة �س.م.م،  الهند�شية 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
حممد بن عبداللـه بن حممد الكندي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مقديح �س.م.م 

�س.م.م،  ل�شركــــة مقديح  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  الكندي  بن عبداللـه بن حممد  يعلـن حممد 

الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،٥١١١٤٤٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
مكتب جمان لال�شت�شارات

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دليل العمران للتجارة واملقاوالت �س.م.م

يعلـن مكتب جمان لال�شت�شارات ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة دليل العمران للتجارة واملقاوالت 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٤٦٣٨٩ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �س.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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مكتب �شامل اخل�شيبي لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة غابكورب ل�شم�شرة التاأمني م�شقط �س.م.م

يعلـن مكتب �شامل اخل�شيبي لتدقيق احل�شابات ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة غابكورب ل�شم�شرة 

التاأمني م�شقط �س.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٢٢٥٠٣، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
مكتب جورج ماثيو

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأولك�س �س.م.م

اأمانـة  لــدى  اأولك�س �س.م.م، وامل�شجلـة  ل�شركـة  امل�شفي  يعلـن مكتب جورج ماثيو ب�شفـتــه 

ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٩٥٠١٤، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي 

لل�شركة.

امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تروفـي وكوفان �س.م.م

يعلـن مكتب جورج ماثيو ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة تروفـي وكوفان �س.م.م، وامل�شجلـة لــدى 

الكيــان  وزوال  الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٤٣١٢٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة 

القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
�شامل بن حمدان بن حارب الهنائي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ابت�شامة الباطنة �س.م.م

يعلـن �شامل بن حمدان بن حارب الهنائي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة ابت�شامة الباطنة �س.م.م، 

الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٨١٨٩٩٦ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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مكتب احل�شافة لتدقيق ومراجعة احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرقمية االأولى ال�شاملة �س.م.م

يعلـن مكتب احل�شافة لتدقيق ومراجعة احل�شابات ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة الرقمية االأوىل 

انتهاء  ١٣٣٥٠٥٥، عـــن  الـتجــاري بالرقـــم  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  ال�شاملة �س.م.م، وامل�شجلـة 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
علوي بن اأحمد بن علوي احلداد

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املندرين للتجارة واملقاوالت - تو�شية

 - املندرين للتجارة واملقاوالت  ل�شركـة  امل�شفي  اأحمد بن علوي احلداد ب�شفـتــه  يعلـن علوي بن 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،٢٠٣٨٢٣٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  تو�شية، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
مكتب اأ�شواء الباطنة لتدقيق احل�شابات

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االإك�شري النفي�س �س.م.م

يعلـن مكتب اأ�شواء الباطنة لتدقيق احل�شابات ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة االإك�شري النفي�س 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٤٧٦٧٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �س.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روابي احلظيب للتجارة - تو�شية

احلظيب  روابي  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  احل�شابات  لتدقيق  الباطنة  اأ�شواء  مكتب  يعلـن 

للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٥٦٠٩٨، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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اإبراهيم بن عبداللـه بن اأحمد العربي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مدائن ماأرب للتجارة - تو�شية

يعلـن اإبراهيم بن عبداللـه بن اأحمد العربي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة مدائن ماأرب للتجارة - 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٥٣٦٦٥ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  تو�شية، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
حممد بن علي بن عبداللـه اجلابري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املا�شة الذهبية العاملية �س.م.م

يعلـن حممد بن علي بن عبداللـه اجلابري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة املا�شة الذهبية العاملية 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١١٥٢٦٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �س.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
زاهر بن �شعيد بن عدي الربواين

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شوار الفتح للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

للتجارة  الفتح  اأ�شوار  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  الربواين  عدي  بن  �شعيد  بن  زاهر  يعلـن 

عـــن   ،١٢٧١١٩٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  - ت�شامنية،  واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
طالب بن اإبراهيم بن عبدالرحمن البلو�شي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بدور عمق للتجارة واملقاوالت �س.م.م

عمق  بدور  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  البلو�شي  عبدالرحمن  بن  اإبراهيم  بن  طالب  يعلـن 

 ،١١٢١٠٧٠ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �س.م.م،  واملقاوالت  للتجارة 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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عزة بنت عدمي بن علي الوهيبية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة امل�شاريع العمانية العاملية �س.م.م

تعلـن عزة بنت عدمي بن علي الوهيبية ب�شفـتــها امل�شفية ل�شركـة امل�شاريع العمانية العاملية 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٠٣٦٦٦ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �س.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــية
هيثم بن اأحمد بن نا�شر الرا�شبي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دار لال�شت�شارات الهند�شية �س.�س.و

يعلـن هيثم بن اأحمد بن نا�شر الرا�شبي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة دار لال�شت�شارات الهند�شية 

اأعــمال  ١٣٤٥٥٢٩، عـــن انتهاء  الـتجــاري بالرقـــم  اأمانـة ال�شجــل  لــدى  �س.�س.و، وامل�شجلـة 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
مكتب البيان للتدقيق واملراجعة

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جمموعة اأبناء الوالية �س.م.م

اأبنـــاء الواليــة  يعلـن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة جمموعـــة 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٣٨٤٢٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �س.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة درب الرخاء للتجارة - ت�شامنية

 - للتجـــارة  الرخـــاء  ل�شركـة درب  امل�شفي  ب�شفـتــه  واملراجعة  للتدقيق  البيان  يعلـن مكتب 

ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٣٢٥٣١٧١، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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خلفان بن عبداللـه بن �شيف املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مزايا االأفق احلديثة - تو�شية
يعلـن خلفان بن عبداللـه بن �شيف املعمري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة مزايا االأفق احلديثة - 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٤٨٣٣٠ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  تو�شية، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
حفيظ بن �شامل بن اأحمد اآل اإبراهيم

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة الفر�س العاملية خلدمات التقنية والهند�شة - تو�شية
العامليــة  الفــر�س  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  اإبراهيم  اآل  اأحمد  بن  �شامل  بن  حفيظ  يعلـن 

بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  تو�شية،   - والهند�شة  التقنية  خلدمات 

١٢١٨٩٧١، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
�شامل بن حميد بن را�شد البحري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة اأبو حمود البحري واأوالده للتجارة واملقاوالت - تو�شية
يعلـن �شامل بن حميد بن را�شد البحري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اأبو حمود البحري واأوالده 

للتجارة واملقاوالت - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٣٢٠٨٩٤٠، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
هالل بن علي بن �شليمان العربي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة وادي الغ�شب للتجارة واملقاوالت - تو�شية

يعلـن هــالل بن علــي بن �شليمان العربي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة وادي الغ�شب للتجارة 

عـــن   ،١٠٣٣٨٣٢ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  تو�شية،   - واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جنائن ال�شويق للم�شاريع ال�شاملة - ت�شامنية

يعلـن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة جنائن ال�شويق للم�شاريع 

عـــن   ،١١١٩٣٢٩ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - ال�شاملة 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
عبداللـه بن �شعيد بن عبيد ال�شيدي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة عبداللـه بن �شعيد بن عبيد ال�شيدي واأوالده للتجارة - تو�شية

يعلـن عبداللـه بن �شعيد بن عبيد ال�شيدي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة عبداللـه بن �شعيد بن 

عبيد ال�شيدي واأوالده للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

٣١٧٣٢٢٤، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
وليد بن �شعيد بن عبداللـه املنذري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الهدف لل�شحن والتنظيف �س.م.م

يعلـن وليد بن �شعيد بن عبداللـه املنذري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة الهدف لل�شحن والتنظيف 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٥٠٨٨٦ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �س.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة امل�شرات لالإن�شاء والتعمري �س.م.م

لالإن�شـــاء  امل�شـــرات  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  املنـــذري  بن عبداللــــه  �شعيـــد  بن  وليــد  يعلـن 

والتعمري �س.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٥٣٨٣٩، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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�شامل بن حممد بن حمد املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مروج املنزفة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

للتجارة  املنزفة  مروج  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  املعمري  حمد  بن  حممد  بن  �شامل  يعلـن 

عـــن   ،١١١٤٨٩٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  - ت�شامنية،  واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي

داود بن �شليمان بن �شالح الراجحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املركزية لقطع الغيار �س.م.م

يعلـن داود بن �شليمان بن �شالح الراجحي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة املركزية لقطع الغيار 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٧٥٥٤٤٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �س.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي

اأحمد بن عبداللـه بن غريب البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة اأبراج الزاهية احلديثة للتجارة واملقاوالت �س.م.م

يعلـن اأحمد بن عبداللـه بن غريب البلو�شي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اأبراج الزاهية احلديثة 

 ،١١١٤٥٢٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �س.م.م،  واملقاوالت  للتجارة 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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