
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )1429(                                                                            ال�سنة احلاديـة واخلم�سون 

املحتـــــــــويــات

مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــــة

برد اجلن�سية العمانية والرتخي�ص باجلمع بني  مر�ســـــوم �سـلطانــــي رقــــــــم 2022/5 

اجلن�سية العمانية واجلن�سية الربيطانية. 

باإ�سـدار قانـون حمايـة البيانـات ال�سخ�سيـة. مر�ســـــوم �سـلطانــــي رقـــــــم 2022/6 

بالت�سديق على اتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان  مر�ســـــوم �سـلطانــــي رقـــــــم ٧/2022 

وحكومـــة جمهوريــــة كولومبيـــــا حـــول الإعفـــاء 

املتبـــادل مـــن التاأ�سرية حلاملـــي جـــوازات ال�سفـــر 

الدبلوما�سية واخلا�سة واخلدمة والر�سمية.

اأوامــر �سـاميــة مبنــح اأو�سمــة

              ديوان البالط ال�سلطاين

              املرا�ســــــــم ال�سلطانيــــــة

اأمــــــر مبنــــــح و�ســــــــام.
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قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارات      
 مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

�سـادر فــي 2022/2/6 بتعديل بع�ص اأحكام الأمر  قـــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــم 2022/30 
املحلـي رقـم 201٨/1 بتحديد الر�سـوم والأثمان 
التي حت�سلهــا  املاليــة  والتاأمينـــات وال�سمانـــات 

بلديــــة ظفـــــار.
بيانـــــــــــــــــــــات عامـــــــــــــــــــة 

                                               وزارة الأوقــاف وال�ســوؤون الدينيــة
ملـخــ�ص النظــام الأ�سا�ســي ملوؤ�س�سـة �ساللة الوقفـية.
ملـخ�ص النظــام الأ�سا�ســي ملوؤ�س�سـة �سمائل الوقفـية.

ملـخ�ص النظــام الأ�سا�ســي ملوؤ�س�سـة �سعال الوقفـية.
اإعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميـــــــــــة 

                                              وزارة العــدل وال�ســـوؤون القانونيـــة
قرار جلنة قبول املحامني رقم 2022/1/1 باملوافقة على تاأ�سيــ�ص �سركــة مدنيــة للمحامـاة.
قرار جلنة قبول املحامني رقم 2022/1/2 باملوافقة على تاأ�سيــ�ص �سركــة مدنيــة للمحامـاة.
قـرار جلنة قبول املحامني رقم 2022/1/3 باملوافقة على تاأ�سيــ�ص �سركــة مدنيــة للمحاماة.

      وزارة العمــــل
اإعــالن ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابات عمالية.

                                                         وزارة التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار
اإعالن ب�ســـاأن ت�سجيــــــل منــوذج �سناعـــــي.

الإعالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة.
اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص بالنتفاع.

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.
اإعالن ب�ساأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.



اإعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روعة العامرات للتجارة �ص.م.م.

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خالد بن �سامل بن حميد الكيومي و�سريكه - ت�سامنية.

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال �سرور للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روا�سي العوهي املميزة �ص.م.م .

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأكاليل اخلزامى للتجارة - ت�سامنية.
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التقني املميز للخدمات والتجارة �ص.م.م.

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سرور الدولية �ص.م.م.
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العمانية للخدمات التجارية �ص.م.م.

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مو�سة الدولية لل�سحافة والن�سر �ص.م.م.
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم الوطن العربي - تو�سية.

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات ليماء للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدينة الزرقاء للتجارة - ت�سامنية.

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غر�ص اخلري للتجارة - ت�سامنية.
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سياحي املتميزة �ص.م.م.

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه وعبدالعزيز للتجارة �ص.م.م.
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حلول الطاقة اجلديدة �ص.م.م.

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء ال�سيفة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�ستقيم الدولية �ص.م.م.
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النخبة للعقارات �ص.م.م.

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفر�ص املتحدة للتجارة واملقاولت �ص.م.م.
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البيت الأخ�سر للخدمات الفنية �ص.م.م.

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مالذ الطري الوطنية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
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اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأداء ال�سحيح للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الباطنة الدولية للمعدات والنقل �ص.م.م.

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مناظر ال�سلطنة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سد البوادي للتجارة - ت�سامنية.

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرية الواعدة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�سر النه�سة احلديثة - ت�سامنية.
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأبراج احلديثة للعقارات - تو�سية.

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيا للتجارة �ص.م.م.
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلزر الذهبية للتجارة - ت�سامنية.

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور ال�سم�ص املتكاملة �ص.م.م.
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأجواء الع�سرية للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رامي اآل �سالح �ص.م.م.
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سيل الباطنة للتجارة - تو�سية.

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املر�سى اجلديد لالأعمال �ص.�ص.و.
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هالل العربي وخالد الغافري للتجارة �ص.م.م.

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اليق�سة للتجارة - تو�سية.
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأيادي الف�سية املتميزة - ت�سامنية.

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال احلوية احلديثة �ص.م.م.
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات اأرمول ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية.
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيارق الثابتي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار ال�سيوخ للتجارة �ص.م.م.
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم ال�سباح خلدمات التنظيف �ص.م.م.

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم البطحاء للتجارة - ت�سامنية.
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سخور البنية �ص.م.م.
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رقم 
ال�سفحة

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وردة عربي - تو�سية.
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قاروت العايل للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة الوادي للخدمات التنظيف �ص.م.م.
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو رزين للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ر�سوي للتجارة واملقاولت �ص.م.م.
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبل الربميي لال�ستثمار �ص.م.م.

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رو�سيل للت�سوق �ص.م.م.
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز رندا للعالج الطبيعي واإعادة التاأهيل �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عز العقارية �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عز للتنمية وال�ستثمار �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رخام كر�ساء �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اطالل منح للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الهدف الذهبية للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ص ال�سالم املتحدة �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درة �سمائل املتكاملة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البنيان العايل للتعمري والتجارة �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل احلامية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نخيل للم�ساريع املتحدة �ص.م.م.
اإعــالن عن بــدء اأعمال الت�سفـيــة ل�سركــــة اأبوجا�سم اجلابري للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دقاق لل�سناعات والأعمال التجارية �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فيجن وورلد الهند�سية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دنيا النظافة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سقط العلمية للمختربات واملنتجات �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغاية للتجارة - ت�سامنية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواعد اخلري لتنمية والتطوير �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الواعدة الوطنية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مكارم الغبي للتجارة �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابتكار ل�ست�سراف امل�ستقبل �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوادي كاوا�ص للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق الأفق املتكاملة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزمرد الذهبية - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجواء الغبرياء الذهبية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة را�سد بن علي ال�سيابي للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ملكة اجلمال الذهبي �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة في�ص لالأعمال احلديثة �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكوخ لالإلكرتونيات - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقر �سافان العاملية �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحار الدولية للتعمري �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املثايل للبنية التحتية �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق ال�سمال الذهبية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بني �سبح للتجارة واملقاولت - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النور العايل ال�ساطع - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج العالية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع غربة بهالء للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الذواق للتموين واإدارة املطاعم �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الربكات املدينة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فر�سان اخلليج املتحدة �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�سر املعمورة ال�ساملة للتجارة �ص.م.م.
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212
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213
214
214
215
215
216
216
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21٨
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219
219
220
220
221
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223



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نا�سر الفطي�سي واأولده للتجارة - تو�سية.
اإعـــالن عن بـــدء اأعمـــال الت�سفـيــــة ل�سركـــــة اأميال العايل للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفاخري للم�ساريع الإن�سائية �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريانة اإبراء للمالب�ص اجلاهزة والكماليات - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الباطنة لتعبئة املواد الغذائية �ص.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التاج املا�سي العاملية �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمام�ص ال�سم�ص - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سديري للتجارة وال�سناعة �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغا�سم للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سراج مزون للتجارة واملقاولت - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درة ال�سويق املتحدة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عيون املها العاملية للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فهد بن حميد بن �سالح ال�سعيلي ووالدته 

للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مقهى ال�ساطئ الذهبي �ص.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنمة ال�سمال الذهبية �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجواء الديل للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الو�سول للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحار للمعدات النفطية �ص.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جموهرات العني الدولية �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مفرو�سات الباطنة - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز التجارة العربية �ص.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املركز الدويل للتوحد �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركــة �سعيـــد بن خميـــ�ص بن حمـــمد العمـــــري 
و�سريكه للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تراث عربي للتجارة - ت�سامنية.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1429(

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم ٥/2022

برد الجن�سية العمانية

والترخي�ص بالجمع بين الجن�سية العمانية والجن�سية البريطانية

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/38،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

ترد اجلن�سية العمانية لكل من: 

زاهية بنت عبداللـه بن �سالح ال�سبارية.- 1

زها بنت عبداللـه بن �سالح ال�سبارية.- 2

زهي بن عبداللـه بن �سالح ال�سباري.- 3

ويرخ�ص لهم فـي اجلمع بني اجلن�سية العمانية واجلن�سية الربيطانية.

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي: ٥ من رجـــــــــــــــــــــــــــــب �سنــة 1443هـ

املـوافــــق: ٧ من  فبرايـــــــــــــــــــــــر �سنــة 2022م

 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقم 6/٢٠٢٢

باإ�سـدار قانـون حمايـة البيانـات ال�سخ�سيـة 

�سلطــان عمــان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة، 
وعلى قانون املعامالت الإلكرتونية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 69/ 2008،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/6٤ باإن�ساء مركز الدفاع الإلكرتوين واإ�سدار نظامه،
وبعد العر�س على جمل�س عمان،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

يعمل بقانون حماية البيانات ال�سخ�سية، املرفق.

املــادة الثانيــــة

ي�ســـدر وزيـــر النقـــل والت�ســــالت وتقنيـــة املعلومـــات الالئحة التنفـيذيــة للقانون املرفــق، 
كمـــا ي�ســـدر القـــرارات الالزمـــة لتنفـيــذ اأحكامـــه، واإلى اأن ت�سدر ي�ستمر العمـــل باللوائــــح 

والقرارات القائمة، فـيما ل يتعار�س مع اأحكامه. 

املــادة الثالثــــة

يلغى الف�سل ال�سابع من قانون املعامالت الإلكرتونية امل�سار اإليه، كما يلغى كل ما يخالف 
القانون املرفق، اأو يتعار�س مع اأحكامه. 

املــادة الرابعــة
ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به بعد انق�ساء �سنة من تاريخ ن�سره.

�سـدر فـي: ٧ مـن رجـــــــــــــــــــــب �سنــة 1443هـ
املـوافــــق: ٩ مـن فبرايــــــــــــــــر �سنــة ٢٠٢٢م

 هيثــم بن طــارق
�ســــلطان عـمـــان
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قانـون حمايــة البيانـــات ال�سخ�سيــة
الف�ســل الأول

تعريفــات واأحكـــام عامــــة
املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها، 
ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر:

الـــــــــــــــــــــــــــــوزارة: وزارة النقل والت�سالت وتقنية املعلومات. 
وزير النقل والت�سالت وتقنية املعلومات.  الوزيـــــــــــــــــــــــــــــــر: 

البيانات التــي جتعل �سخ�ســا طبيعيـــا معرفـــا، اأو قابــــال للتعريــف  البيانات ال�سخ�سيـة: 
بطريقة مبا�سرة، اأو غــري مبا�ســـــرة، وذلك بالرجــــوع اإلى معـــرف 
اأو اأكرث، كال�سم اأو الرقم املدنـي اأو بيانــــات املعرفات الإلكرتونية 
اأو البيانـــــات املكانيـــة، اأو بالرجوع اإلى عامل اأو اأكرث خا�س بالهوية 
اجلينيــــــة اأو اجل�سديـــــــة اأو العقلــــيــــة اأو النف�سيـــة اأو الجتماعيـــة 

اأو الثقافـية اأو القت�سادية. 

املكت�سبة  اأو  املوروثة،  باخل�سائ�س  املتعلقة  ال�سخ�سية  البيانات  البيانــــات اجلينيــة: 
جينيا، والتي تنتج عن حتليل العينة البيولوجية. 

تتعلق  حمددة  فنية  معاجلة  عن  تنتج  التي  ال�سخ�سية  البيانات  البيانــات احليويـــة: 
باخل�سائـــ�س اجل�سديــــة اأو النف�سيـــة اأو ال�سلوكية ك�ســـورة الوجـــه، 

اأو بيانات الب�سمة الوراثية. 

البيانـــــات ال�سخ�سيــــة املتعلقــــة بال�سحــــة اجل�سديــــة، والعقليـــــة،  البيانــات ال�سحيـــة: 
والنف�سية.

عمليـة اأو جمموعة عمليات يتم اإجراوؤها على البيانـــات ال�سخ�سية،  املعاجلـــــــــــــــــــــــــــة: 
تت�سمن جمعهـــــــا اأو ت�سجيلهـا اأو حتليلهـــا اأو تنظيمها اأو تخزينها 
اأو تعديلهـــا اأو حتويرهــا اأو ا�سرتجاعهـــا اأو مراجعتهــا اأو تن�سيقهـــا 
اأو �سم بع�سها لبع�س اأو حجبها اأو حموها اأو اإلغـــاءها اأو الإف�ساح 
عنها، عــن طريق اإر�سالها اأو توزيعها اأو نقلها اأو حتويلها اأو اإتاحتها 

بو�سائل اأخرى.
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ال�سخـــ�س الطبيعــي الـــذي ميكن التعـــرف عليــه مــن خـــالل  �ساحب البيانات ال�سخ�سية: 
بياناته ال�سخ�سية. 

معاجلــة  وو�سائــل  اأهـداف  حتديــد  يتولـى  الـــذي  ال�سخــ�س  املتحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم: 
البيانات ال�سخ�سية، ويقوم بهـــذه املعاجلة بنف�ســه، اأو يعهـــد 

بها اإلى غريه. 

ال�سخـــ�س الــذي يقــوم مبعالــجة البيانــات ال�سخ�ســية نيابـــة  املعالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج: 
عن املتحكم.

الالئحة التنفـيذية لهذا القانون.  الالئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 

املــادة ) ٢ (

ت�سري اأحكام هذا القانون على البيانات ال�سخ�سية التي تتم معاجلتها.

املــادة ) 3 (

ل ت�سري اأحكام هذا القانون على معاجلة البيانات ال�سخ�سية التي تتم فـي الأحوال الآتية: 

حماية الأمن الوطني، اأو امل�سلحة العامة.اأ أ 

تنفـيذ وحدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�سخا�س العتبارية العامة 	 أ 

لالخت�سا�سات املقررة لها قانونا.

تنفـيذ التزام قانونـــي ملقى علــــى عاتق املتحكم مبوجب اأي قانون اأو حكم اأو قـــرار 	 أ 

من املحكمة. 

حماية امل�سالح القت�سادية، واملالية للدولة.د أ 

حماية م�سلحة حيوية ل�ساحب البيانات ال�سخ�سية. هـ أ   

ك�سف اأو منع اأي جرمية جزائية بناء على طلب ر�سمي مكتو	 من جهات التحقيق. و أ   

تنفـيذ عقد يكون �ساحب البيانات ال�سخ�سية طرفا فـيه. ز أ   

اإذا كانت املعاجلة فـي اإطار �سخ�سي، اأو اأ�سري. ح أ   
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اأغــرا�س البحــوث التاريخيــة اأو الإح�سائية اأو العلميــة اأو الأدبيـــة اأو القت�ساديــــة،  ط أ   
وذلك من قبل اجلهات امل�سرح لها القيام بهذه الأعمال، �سريطة عدم ا�ستخدام 
بحوث  من  تن�سره  فـيما  ال�سخ�سية  البيانات  ب�ساحب  تتعلق  اإ�سارة  اأو  دللة  اأي 
واإح�سائيات، ل�سمان عدم ن�سب البيانات ال�سخ�سية اإلى �سخ�س طبيعي معرف، اأو 

قابل للتعريف. 

اإذا كانت البيانات متاحة للجمهور ومبا ل يخالف اأحكام هذا القانون. ي أ   

املــادة ) 4 (

تعد البيانات ال�سخ�سية حممية مبوجب اأحكام هذا القانون.

املــادة ) 5 (

حتظــــر معاجلـــة البيانـــات ال�سخ�سيــة التي تتعلـــق بالبيانات اجلينية اأو البيانات احليويــة 
اأو البيانات ال�سحية اأو الأ�ســول العرقية اأو احلياة اجلن�سية اأو الآراء ال�سيا�سيــة اأو الدينية 
اإل بعد احل�سول على ت�سريح  اأمنية  اأو املتعلقة بتدابري  اأو الإدانة اجلزائية  اأو املعتقدات 

بذلك من الوزارة، وفقا لل�سوابط والإجراءات التي حتددها الالئحة. 

املــادة ) 6 (

يحظر معاجلة البيانات ال�سخ�سية للطفل اإل مبوافقة ويل اأمره، ما مل تكن تلك املعاجلة 
مل�سلحة الطفل الف�سلى، وذلك وفقا لل�سوابط والإجراءات التي حتددها الالئحة.

الف�ســـل الثانــــي

مهــام و�سالحيـــات الــوزارة

املــادة ) ٧ (

مع عدم الإخالل بالخت�سا�سات املقررة ملركز الدفاع الإلكرتوين، تتولى الوزارة م�سوؤولية 
تطبيق اأحكام هذا القانون، ولها على الأخ�س الآتي: 

اإعـــداد واعتمــــاد ال�سوابــــط والإجـــــراءات املتعلقـــة بحمايـــة البيانـــــات ال�سخ�سيـــــة اأ أ 
مبا فـي ذلك حتديد ال�سمانات ال�سروريـــة والتدابـــري الالزمة وقواعـــد ال�سلــوك 

املتعلقة بحماية البيانات ال�سخ�سية.
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اإ�ســـدار ال�سوابــــط والإجـــراءات الالزمـــة ملعاجلة البيانات ال�سخ�سيــة والتحقـــق 	 أ 
من التزام املتحكم واملعالج بها. 

تلقي البالغات وال�سكاوى التي يودعها اأ�سحا	 البيانات ال�سخ�سية، والبت فـيها، 	 أ 
خالل املدة التي حتددها الالئحة.

التعاون مع اجلهات املخت�سة بحماية البيانات ال�سخ�سية فـي الدول الأخرى.د أ 

تقديــــم امل�ســـورة والدعم والتن�سيــــق مع وحـــدات اجلهاز الإداري للدولــة وغريهـا  هـ أ   
من الأ�سخا�س العتبارية العامة فـي اأي م�ساألة تتعلق بحماية البيانات ال�سخ�سية.

اإ�سدار واإلغاء تراخي�س مزودي اخلدمة الذين يعهد اإليهم درا�سة وتقييم التزام  و أ   
التي حتددها  والإجراءات  لل�سوابط  وفقا  القانون،  باأحكام هذا  واملعالج  املتحكم 

الالئحة.

اإعــــداد منـــاذ	 ا�سرت�ساديــــة لأغــرا�س تطبيق اأحكـــام هذا القانــون، كلمــا اقت�ســى  ز أ   
الأمر ذلك.

اإعـــــداد تقاريــــر دوريــــة عـــن ن�ساطهــــا فــــي جمـــال حمايـــة البيانـــات ال�سخ�سيـــة،  ح أ   
ون�سرهـــا فـي موقعهـــا الإلكرتونـــي. 

اإعــــداد �سجـــل يقيــــد فـيـــه املتحكمــــون واملعاجلــــون امل�ستوفـــون ال�ســـروط املقــــررة،  ط أ   
وذلك علــى النحــو الــذي حتـدده الالئحــة.

املــادة ) 8 (

تتخذ الوزارة فـي �سبيل حماية حقوق اأ�سحا	 البيانات ال�سخ�سية اأيا من الإجراءات الآتية:

اإنذار املتحكم اأو املعالج، باملخالفة التي تقع منه لأحكام هذا القانون.اأ أ 

الأمر بت�سحيح وحمو البيانات ال�سخ�سية التي متت معاجلتها باملخالفة لأحكام 	 أ 
هذا القانون.

وقف معاجلة البيانات ال�سخ�سية ب�سكل موؤقت، اأو دائم.	 أ 

وقف حتويل البيانات ال�سخ�سية اإلى دولة اأخرى، اأو منظمة دولية.د أ 

اأي اإجراء اآخر تراه الوزارة �سروريا حلماية البيانات ال�سخ�سية، وذلك على النحو  هـ أ   
الذي حتدده الالئحة.
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املــادة ) ٩ (

يكــــون ملوظفــــي الــــوزارة الذيــــن ي�ســـدر بتحديدهـــم قــــرار مـــن اجلهـــة املخت�ســـة بالتفــــاق 
مع الوزير، �سفة ال�سبطية الق�سائية فـي تطبيق اأحكـــام هذا القانون والالئحــة والقـــرارات 

ال�سادرة تنفـيذا له. 
الف�سل الثالث

حقوق �ساحب البيانات ال�سخ�سية
املــادة ) 1٠ (

ل يجـــوز معاجلـــة البيانـــات ال�سخ�سية اإل فـي اإطار ال�سفافـيـــة والأمانـــة، واحتـــرام كرامـــة 
الإن�سان، وبعد املوافقة ال�سريحة ل�ساحب البيانات ال�سخ�سية على ذلك. 

ويجـــب اأن يكون طلب معاجلة البيانات ال�سخ�سيـــة مكتوبـــا وب�ســورة وا�سحــة و�سريحــــة 
ملعاجلة  ال�سخ�سية  البيانات  ل�ساحب  الكتابية  املوافقة  باإثبات  املتحكم  ويلتزم  ومفهومة، 

بياناته.

املــادة ) 11 (

يكون ل�ساحب البيانات ال�سخ�سية احلق فـي الآتي:
اإلغاء موافقته على معاجلة بياناته ال�سخ�سية، وذلك مع عدم الإخالل باملعاجلات اأ أ 

التي متت قبل الإلغاء.

طلب تعديل بياناته ال�سخ�سية اأو حتديثها اأو حجبها.	 أ 

احل�سول على ن�سخة من بياناته ال�سخ�سية املعاجلة.	 أ 

نقل بياناته ال�سخ�سية اإلى متحكم اآخر. د أ 

طلب حمو بياناته ال�سخ�سية ما مل تكن تلك املعاجلة �سرورية لأغرا�س احلفظ  هـ أ   
والتوثيق الوطنية.

اإخطاره باأي اخرتاق اأو انتهاك لبياناته ال�سخ�سية، وما مت اتخاذه من اإجراءات  و أ   
فـي هذا ال�ساأن.

وتبني الالئحة ال�سوابط والإجراءات الالزمة ملمار�سة هذه احلقوق.
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املــادة ) 1٢ (

يجوز ل�ساحب البيانات ال�سخ�سية التقدم ب�سكوى اإلى الوزارة اإذا راأى اأو اعترب اأن معاجلة 
القانون، وذلك طبقا لل�سوابط والإجراءات  اأحكام هذا  ال�سخ�سية ل تتوافق مع  بياناته 

التي حتددها الالئحة.

الف�ســل الرابــــع

التزامــات املتحكـــم واملعالـــج

املــادة ) 13 (

البيانات  معاجلة  عند  بها  اللتزام  الواجب  والإجراءات  ال�سوابط  بو�سع  املتحكم  يلتزم 
ال�سخ�سية، ويجب اأن ت�ستمل على وجه اخل�سو�س الآتي: 

حتديد املخاطر التي قد تقع على �ساحب البيانات ال�سخ�سية جراء املعاجلة.اأ أ 
اإجراءات و�سوابط نقل وحتويل البيانات ال�سخ�سية.	 أ 
التدابري الفنية والإجرائية ل�سمان تنفـيذ املعاجلة وفقا لأحكام هذا القانون.	 أ 
اأي �سوابط اأو اإجراءات اأخرى حتددها الالئحة. د أ 

املــادة ) 14 (

يلتزم املتحكم قبل البدء فـي معاجلة اأي بيانات �سخ�سية اأن يخطر �ساحب البيانات ال�سخ�سية 
كتابة مبا ياأتي:

بيانات املتحكم، واملعالج.اأ أ 

بيانات التوا�سل مع م�سوؤول حماية البيانات ال�سخ�سية. 	 أ 

الغر�س من معاجلة البيانات ال�سخ�سية، وامل�سدر الذي جمعت منه.	 أ 

الو�ســف ال�سامل والدقيق للمعاجلة واإجراءاتها، ودرجات الإف�ســـاح عـــن البيانــــات د أ 
ال�سخ�سية.

حقـــوق �ساحـــب البيانــــات ال�سخ�سيــــة مبا فـي ذلك حق الو�ســـول اإلــى البيانـــات،  هـ أ   
وت�سحيحها، ونقلها، وحتديثها.

اأي معلومات اأخرى قد تكون �سرورية ل�ستيفاء �سروط املعاجلة. و أ   
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املــادة ) 15 (

معاجلة  اأن  ل�سمان  الوزارة،  تقررها  التي  والإجراءات  بال�سوابط  واملعالج  املتحكم  يلتزم 
البيانات ال�سخ�سية متت وفقا لأحكام هذا القانون.

املــادة ) 16 (

يلتزم املتحكم واملعالج أ بناء على طلب الوزارة أ بتعيني مدقق خارجي للتاأكد من اأن اإجراءات 
معاجلة البيانات ال�سخ�سية قد متت وفقا لأحكام هذا القانون، ووفقا لإجراءات و�سوابط 
�سوابــــط  الالئحـــة  وحتدد  القانـــون،  هـذا  مـن   )13( املــادة  فـي  عليها  املن�سو�س  املتحكم 

واإجراءات تعيني املدقق اخلارجي.
كما يلتزم املتحكم واملعالج مبوافاة الوزارة بن�سخة من تقرير املدقق اخلارجي.

املــادة ) 1٧ (

للمــــدد  املعاجلـــة، وذلك وفقــــا  واملعالـــج بالحتفاظ مب�ستنـــدات عمليــــات  املتحكــــم  يلتـــزم 
والإجــراءات التـي حتددهــا الالئحــة. 

املــادة ) 18 (

يلتزم املتحكم واملعالج بالتعاون مع الوزارة، وتقدمي ما تطلبه من بيانات وم�ستندات تراها 
حتددها  التي  املدة  خالل  وذلك  القانون،  هذا  لأحكام  طبقا  اخت�سا�سها  ملمار�سة  لزمة 

الالئحة.

املــادة ) 1٩ (

يلتـــزم املتحكـــم، عــــند حدوث اخرتاق للبيانات ال�سخ�سية، يوؤدي اإلى تدمريها اأو تغيريهـــا 
اأو الإف�ساح عنها اأو الو�سول اإليها اأو معاجلتها ب�سورة غري قانونية، باإبالغ الوزارة و�ساحب 
البيانات ال�سخ�سية عن الخرتاق وذلك وفقا لل�سوابط والإجراءات التي حتددها الالئحة.

املــادة ) ٢٠ (

يلتزم املتحكم بتحديد م�سوؤول حماية البيانات ال�سخ�سية، وحتدد الالئحة �سوابط اختيار 
هذا امل�سوؤول ومهامه. 
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املــادة ) ٢1 (

يلتـــــزم املتحكم ب�سمــــان �سريـــة البيانــــات ال�سخ�ســــية، وعــــدم ن�سرهـــا اإل مبوافـــقة م�سبقـــة 
من �ساحب البيانات ال�سخ�سية، وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة. 

املــادة ) ٢٢( 

اإر�سال  قبل  ال�سخ�سية  البيانات  ل�ساحب  الكتابية  املوافقة  على  باحل�سول  املتحكم  يلتزم 
اإليه، وذلك على النحو الذي حتدده  اأغرا�س جتارية  اأو ت�سويقية وذات  اإعالنية  اأي مادة 

الالئحة.

املــادة ) ٢3 (

مــــع عـــــدم الإخالل بالخت�سا�ســـات املقررة ملركـــز الدفــــاع الإلكرتونـــي، يجـــوز للمتحكـــم 
نقل البيانات ال�سخ�سية، وال�سماح بتحويلها خــــار	 حـــدود �سلطنة عمان وفقا لل�سوابـــط 

والإجراءات التي حتددها الالئحة.
ويحظـــر عليـــه نقـــل البيانات ال�سخ�سية اإذا متت معاجلتها باملخالفة لأحكام هـذا القانون، 

اأو كان من �ساأنها اإحلاق �سرر ب�ساحب البيانات ال�سخ�سية. 

الف�ســـل اخلامــــ�س

العقوبــــــات

املــادة ) ٢4 (

مـــع عــــدم الإخــــالل بـــاأي عقوبة اأ�ســـــد ينـــــ�س عليهـــــا قانـــــــون اجلزاء اأو اأي قانـــون اآخـــــر، 
يعاقــــب على اجلرائم املبينة فـي هذا القانون بالعقوبات املن�سو�س عليها فـيه.

املــادة ) ٢5 (

يعاقب بغرامة ل تقل عن )500( خم�سمائة ريال عماين، ول تزيد على )2000( األفـي ريال 
عماين، كل من يخالف اأحكام املــادة )1٤( من هذا القانون.

املــادة ) ٢6 (

يعاقب بغرامة ل تقل عن )1000( األف ريال عماين، ول تزيد على )5000( خم�سة اآلف 
ريـــــال عمانــــي، كـــــــــل مـــــــن يخالـــــف اأحكــــــام املــــــــواد )15(، )16(، )17(، )18(، )20(، )22( 

مـــن هــــذا القانــــون. 
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املــادة ) ٢٧ (

يعاقــــب بغرامـــة ل تـــقل عـــن )5000( خم�سة اآلف ريال عماين، ول تزيد علــى )10000( 
ع�سرة اآلف ريال عماين، كل من يخالف اأحكام املــادة )13( من هذا القانون.

املــادة ) ٢8 (

يعاقب بغرامة ل تقل عن )15000( خم�سة ع�سر األف ريال عماين، ول تزيد على )20000( 
ع�ســـــــرين األـــــــــف ريــــال عمانـــــــي، كـــل مــــن يخالـــــــف اأحكـــــام املـــــواد )5(، )6(، )19(، )21( 

من هــذا القانــــون.

املــادة ) ٢٩ (

 )500000( على  تزيد  ول  عماين،  ريال  األف  مائة   )100000( عن  تقل  ل  بغرامة  يعاقب 
خم�سمائة األف ريال عماين، كل من يخالف اأحكام املــادة )23( من هذا القانون. 

املــادة ) 3٠ (

مع عدم الإخالل بامل�سوؤولية اجلزائية لالأ�سخا�س الطبيعيني، يعاقب ال�سخ�س العتباري 
بغرامة ل تقل عن )5000( خم�سة اآلف ريال عماين، ول تزيد على )100000( مائة األف 
ريال عماين، اإذا كانت اجلرمية قد ارتكبت با�سمه، اأو حل�سابه من قبل رئي�س، اأو اأحد اأع�ساء 

جمل�س اإدارته، اأو مديره، اأو اأي م�سوؤول اآخر، مبوافقته، اأو بت�سرت، اأو اإهمال ج�سيم منه. 

املــادة ) 31 (

يجـــــوز للمحكمـــــة املخت�ســــة فـي نطــــاق تطبيـــق اأحكـــام هـذا القانون اأن حتكـــم، بالإ�سافــــة 
اإلى الغرامة، مب�سادرة الأدوات التي ا�ستعملت لرتكا	 اجلرمية.

املــادة ) 3٢ (

مــــــع عـــــدم الإخــــالل بالعقوبـــــات املن�ســــو�س عليهــــا فـي هـــــذا القانـــون، يجــــوز للــــــوزارة 
فـــــر�س جـــزاءات اإدارية علـــى املخالفـــات التي يتم ارتكابها باملخالفــــة لأحـــكام هـــذا القانــــون 
اأو الالئحــة اأو القـــرارات ال�سادرة تنفـيذا لــه، على األ تزيد الغرامــــة الإدارية علـــى )2000( 

األفـي ريال عماين.
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم ٢٠٢٢/٧

بالت�سديق على اتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان
 وحكومة جمهورية كولومبيا حول الإعفاء املتبادل من التاأ�سرية

 حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�سة واخلدمة والر�سمية

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
الإعفاء  حول  كولومبيا  جمهورية  وحكومة  عمان  �سلطنة  حكومة  بني  التفاقية  وعلى 
املتبادل من التاأ�سرية حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�سة واخلدمة والر�سمية، 

املوقعة فـي مدينة م�سقط بتاريخ 24 من يناير 2022م،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

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

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي: ٧ مـن رجـــــــــــــــــــــب �سنــة 1443هـ
املـوافــــق: ٩ مـن  فبرايــــــــــــــــر �سنــة ٢٠٢٢م

 هيثــم بن طــارق
�ســــلطان عـمـــان
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اتفاقيـة بني حكومـة �سلطنـة عمـان 

وحكومـة جمهوريـة كولومبـيا حـول الإعفـاء املتبـادل 

من التاأ�سرية حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�سة واخلدمة والر�سمية

�إن حكومة �شلطنة عمان، وحكومة جمهورية كولومبيا، و�مل�شار �إليهما فـيما بعد بـ"الطرفـني"،

ورغبة منهما فـي تعزيز �أو��شر �ل�شد�قة و�لتعاون بني بلديهما،

وم�شرت�شدين بالرغبة امل�سرتكة فـي ت�شهيل �شفر مو�طنيهما، حاملي جو�ز�ت �ل�شفر �لدبلوما�شية، 

و�خلا�شة، و�خلدمة، والر�سمية،  فقد �تفقتا على �لآتي: 

املــادة ) 1 (

تطبق �أحكام هذه �لتفاقية على حاملي �أي من جو�ز�ت �ل�شفر �لآتية:

�أ - جو�ز�ت �ل�شفر �لدبلوما�شية، و�خلا�شة، و�خلدمة �شارية �ملفعول �لتابعة حلكومة 

�شلطنة عمان.

ب - جو�ز�ت �ل�شفر �لدبلوما�شية، و�لر�شمية �شارية �ملفعول �لتابعة حلكومة جمهورية 

كولومبيا.

املــادة ) 2 (
1 - يجوز ملو�طني �أي من �لطرفـني، حاملي �أي من �جلو�ز�ت �مل�شار �إليها فـي �ملادة )1(، 

�لدخول �إىل، و�ملرور عرب، و�خلروج من، و�لبقاء فـي �إقليم �لطرف �لآخر ملدة ل تتجاوز 

)90( ت�شعني يوما خالل مدة )180( مائة وثمانني يوما دون متطلب �لتاأ�شرية.

2 - �إذ� رغب مو�طنو �أي من �لطرفـني �مل�شار �إليهم فـي �لفقرة )1(، متديد فرتة �إقامتهم 

فـي �إقليم �لطرف �لآخر ملدة تزيد على تلك �ملحددة فـي �لفقرة ذ�تها، فـينبغي عليهم 

�ملدة  �نتهاء  قبل  �لآخر  �لطرف  لدى  �ملخت�شة  �ل�شلطات  �إىل  �لتمديد  بطلب  �لتقدم 

�ملحددة وفقا للقو�نني، و�لأنظمة �ملعمول بها.

املــادة ) 3 (

يجب على مو�طني �أي من �لطرفـني حاملي �أي من جو�ز�ت �ل�شفر �مل�شار �إليها فـي �ملادة )1( 

�أثناء بقائهم  �أن�شطـــة مدفوعـــة �لأجـــر �لتـــي تتطلب ت�شريح عمل فـي  عـــدم �لقيــام بـــاأي 

فـي �إقليم �لطرف �لآخر.
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املــادة ) 4 (

يجب على مو�طني �أي من �لطرفـني حاملي �أي من جو�ز�ت �ل�شفر �مل�شار �إليها فـي �ملادة )1( 

�للتز�م بالقو�نني و�لأنظمة �ملعمول بها فـي �أثناء بقائهم فـي �إقليم �لطرف �لآخر.

املــادة ) 5 (

يجب �أن تكون جو�ز�ت �ل�شفر �مل�شار �إليها فـي �ملادة )1( �شارية �ملفعول ملدة )6( �شتة �أ�شهر 

على �لأقل عند دخول حامليها �إىل �إقليم �لطرف �لآخر.

املــادة ) 6 (

يجب على مو�طني �أي من �لطرفـني حاملي �أي من جو�ز�ت �ل�شفر �مل�شار �إليها فـي �ملادة )1( 

�لدخول �إىل، و�ملرور عرب، و�خلروج من �إقليم �لطرف �لآخر من خالل نقاط عبور �حلدود 

�ملخ�ش�شة لهذ� �لغر�ض من قبل �شلطات �لهجرة �ملخت�شة، ودون �أي قيود، وذلك با�شتثناء 

�أخرى مطبقة  �أحكام  �أي  �أو  و�ل�شحة،  و�جلمارك  �ملتعلقة بالأمن و�لهجرة  قيود �لدخول 

قانونيا على حاملي هذه �جلو�ز�ت.

املــادة ) 7 (

1 - يعفى مو�طنو �أي من �لطرفـني حاملي �أي من جو�ز�ت �ل�شفر �مل�شار �إليها فـي �ملادة )1(، 

و�لذين يتم تعيينهم فـي بعثة دبلوما�شية �أو قن�شلية �أو فـي منظمة دولية فـي �إقليم 

�لطرف �لآخر، من �شرط �حل�شول على تاأ�شرية قبل دخولهم �إقليم �لطرف �لآخر.

2 - متتد �ملعاملة �مل�شار �إليها فـي �لفقرة )1( من هذه �ملادة لت�شمل �أفر�د عائالت �ملو�طنني 

�مل�شـــار �إليهـــم �أعـــاله، �شريطـــة �أن يكونـــو� حاملي �أي من جو�ز�ت �ل�شفر �مل�شار �إليها 

فـي �ملادة )1(. 

�إليهـــم  �مل�شــــار  �ملو�طنـــني  �عتمـــــاد  �لآخـــر  �لطـــرف  فـــي  �خلارجيــة  وز�رة  على  يجـــب   -  3

�إىل  دخولهم  من  يوما  ثالثني   )30( خالل  �ملادة  هذه  من  و)2(   )1( �لفقرتني  فـي 

بها  �ملعمول  �لتاأ�شري�ت �خلا�شة وفقا لالأنظمة  يتم منحهم  ذلك  وبناء على  �إقليمه، 

لدى �لطرف �لآخر.
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املــادة ) 8 (

1 - ل توؤثر هذه التفاقية على حق ال�صلطات املخت�صة لأي من الطرفـني فـي رف�ض دخول 

مواطني الطرف الآخر، حاملي اأي من جوازات ال�صفر امل�صار اإليها فـي املادة )1( اإىل 

اإقليم كل منهما، اأو تق�صري مدة اإقامتهم، اأو اإنهائها، وذلك فـي حالة متثيل املواطنني 

اأو عندما يكون  اأو ال�صحة العامة  اأو النظام العام  املعنيني خطر على الأمن الوطني 

وجودهم فـي اإقليم الدولة املعنية غري نظامي.

على  يتوجب  املادة،  اأحكام هذه  الآخر مبوجب  الطرف  اأحد مواطني  تاأثر  فـي حالة   -  2

الطرف امل�صوؤول عن الإجراء امل�صار اإليه فـي الفقرة )1( من هذه املادة اإخطار الطرف 

الآخر كتابة عرب القنوات الدبلوما�صية دون تاأخري.

املــادة ) 9 (

امل�صار  ال�صفر  اأي من جوازات  اأو بطالن �صالحية  تلف  اأو  �صرقة  اأو  فـي حالة فقدان   -  1

اإليها فـي املادة )1( ملواطني اأي من الطرفـني فـي اإقليم الطرف الآخر، تقدم له البعثة 

الدبلوما�صية اأو القن�صلية، التي ينتمي اإليها �صاحب اجلواز املعني، الوثائق التي متكنه 

من العودة اإىل الإقليم الذي يعد مواطنا فـيه.

2 - يجب على البعثة الدبلوما�صية اأو القن�صلية امل�صار اإليها فـي الفقرة )1( من هذه املادة 

الفور عن مثل هذه احلوادث عرب  على  الآخر  الطرف  لدى  املخت�صة  اإبالغ اجلهات 

القنوات الدبلوما�صية.

املــادة ) 10 (

القنوات  عرب   )1( املادة  فـي  اإليها  امل�صار  ال�صفر  جوازات  من  مناذج  الطرفان  يتبادل   -  1

الدبلوما�صية خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ التوقيع على هذه التفاقية.

2 - فـي حالة حدوث اأي تغيري على جوازات ال�صفر امل�صار اإليها فـي املادة )1(، يتعني على 

الطرف الذي مت تغيري جوازاته توفـري مناذج من اجلوازات املعدلة اإىل الطرف الآخر 

حيز  التعديل  هذا  دخول  قبل  يوما  ثالثني   )30( خالل  الدبلوما�صية  القنوات  عرب 

التنفـيذ.
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املــادة ) 11 (

يجوز للطرفـني تعديل �أحكام هذه �لتفاقية مبو�فقتهما كتابة عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية، 

ويدخل �أي تعديل حيز �لتنفـيذ وفقا لأحكام املادة )16(.

املــادة ) 12 (

ل توؤثر هذه �لتفاقية على �للتز�مات �لأخرى �ملرتتبة على �لطرفـني مبوجب �لتفاقيات 

�لدولية، �أو �أي �تفاقيات ثنائية مربمة بني �لبلدين.

املــادة ) 13 (

يعمل �لطرفان بهذه �لتفاقية طبقا للقو�نني و�لأنظمة �ملعمول بها فـي كل من �لبلدين.

املــادة ) 14 (

ي�شوي �لطرفان �أي خالفات تن�شاأ عن تنفـيذ �أو تف�شري �أحكام هذه �لتفاقية وديا من خالل 

�مل�شاور�ت عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية.

املــادة ) 15 (

1 - يجوز لأي من �لطرفـني تعليق �لعمل بهذه �لتفاقية، ب�شكل جزئي، �أو كلي، لأ�شباب 

تتعلق بالأمن �لوطني، �أو �لنظام �لعام، �أو �ل�شحة �لعامة، �أو فـي حال خمالفة �أحكام 

هذه �لتفاقية.

2 - يجب على �لطرف �لذي يرغب فـي تعليق �لعمل بهذه �لتفاقية �إخطار �لطرف �لآخر 

عن �لتعليق مع بيان �أ�شبابه كتابة عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية قبل )7( �شبعة �أيام على 

�لأقل من دخول هذ� �لتعليق حيز �لتنفـيذ، كما �أن عليه �إخطار �لطرف �لآخر بانتهاء 

هذ� �لتعليق كتابة عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية قبل )7( �شبعة �أيام على �لأقل من �إنهاء 

هذ� �لتعليق.

3 - ل يوؤثر تعليق �لعمل بهذه �لتفاقية على �لو�شع �لقانوين ملو�طني �أي من �لطرفـني 

�إقليم  م�شبقا  دخلو�  �لذين  �ملادة )1(  فـي  �إليها  �مل�شار  �ل�شفر  �أي من جو�ز�ت  حاملي 

�لطرف �لآخر.
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املــادة ) 16 (

�إخطار  �آخر  ت�سلم  تاريخ  يوما من  بعد )30( ثالثني  �لتنفـيذ  �التفاقية حيز  تدخل هذه 

باإكمال  فـيه  �الآخر  �لطرف  يبلغ  �لطرفـني  �أحد  من  �لدبلوما�سية،  �لقنو�ت  عرب  كتابي، 

�الإجر�ء�ت �لد�خلية �لالزمة لدخول �التفاقية حيز �لتنفـيذ، وت�سري �التفاقية ملدة غري 

حمددة. 

املــادة ) 17 (

�أي وقت باإخطار �لطرف �الآخر كتابة،  �إنهاء هذه �التفاقية فـي  يجوز الأي من �لطرفـني 

عرب �لقنو�ت �لدبلوما�سية، بقر�ره فـي �إنهائها قبل )90( ت�سعني يوما من �لتاريخ �ملزمع 

فـيه �إنهاء �التفاقية.

وقعت هذه �التفاقية فـي م�سقط، فـي يوم �لثالثاء بتاريخ 24 يناير 2022م من )2( ن�سختني 

�لقانونية،  �حلجية  ذ�ت  منها  لكل  و�ال�سبانية،  و�الإجنليزية،  �لعربية،  باللغات:  �أ�سليتني 

وفـي حالة �الختالف فـي �لتف�سري يعتد بالن�ص �الإجنليزي.

عـــن 
حكومــة �سلطنــة عمــان

خليفة بن علي بن عي�سى احلارثي
وكيل وزارة اخلارجية
 لل�سوؤون الدبلوما�سية

عـــن 
حكومــةجمهوريــة كولومبــيا

اآنا ميلينا مونيو�س دي جابرييا
 �سفـرية جمهورية كولومبيا  

     غري املقيمة لدى �سلطنة عمان
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AGREEMENT BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN 

AND  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA 

ON MUTUAL VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF  
DIPLOMATIC, SPECIAL,  

SERVICE AND OFFICIAL PASSPORTS 
The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the 
Republic of Colombia, hereinafter referred to as the “Parties”, 
Desiring to strengthen the friendly relations between both countries, 
Led by the common desire to facilitate travel of their nationals, holders of 
valid diplomatic, special, service and official passports in the territory of the 
other Party, 
Have agreed as follows: 

Article 1 
The provisions of this Agreement apply to holders of any of the following 
passports: 

(a) Valid diplomatic, special and service passports of the Government of 
the Sultanate of Oman. 

(b)Valid diplomatic and official passports of the Government of the 
Republic of Colombia. 

Article 2 
1. Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in 

Article 1, may enter into, transit through, exit and stay in the territory of 
the other Party for a period not exceeding 90 (ninety) days during any 
period of 180 (one hundred and eighty) days without a visa requirement. 

2.  If the nationals of either Party referred to in paragraph 1 wish to extend 
their stay in the territory of the other Party for a period longer than that 
specified in the same paragraph, they must request an extension from the 
competent authorities of the other Party prior to the expiry of the specified 
period in accordance with the applicable laws and regulations. 
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Article 3 
Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 
1, must not undertake any paid activity that requires a work permit during 
their stay in the territory of the other Party. 

Article 4 
Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 
1, shall abide by the laws and regulations in force during their stay in the 
territory of the other Party.  

Article 5 
The passports mentioned in Article 1 shall be valid for a period of at least 6 
(six) months on the entry of their holders into the territory of the other Party. 

Article 6 
Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 
1, shall enter into, transit through, and exit from the territory of the other 
Party through the border-crossing points assigned for this purpose by the 
competent immigration authorities and without any restriction, except for 
entry restrictions relating to security, immigration, customs, and health, or 
any other provisions legally applicable to the holders of these passports.  

Article 7 
1. Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in 

Article 1, who are appointed to a diplomatic or consular mission or 
international organizations in the territory of the other Party, are 
exempt from the requirement of obtaining a visa prior to their entry into 
the territory of the other Party.  

2. The treatment referred to in paragraph 1 of this Article shall also extend 
to members of the families of the aforesaid nationals, provided that they 
are holders of any of the passports mentioned in Article 1. 

3. The Ministry of Foreign Affairs of the other Party shall accredit the 
nationals referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article within 30 
(thirty) days from their entry into the territory of the other Party, upon 
which they will be granted their respective visas in accordance with the 
applicable regulations of the other Party. 
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Article 8 
1. This Agreement does not affect the right of the competent authorities 

of either Party to refuse entry of the nationals of the of other Party, 
holders of any of the passports mentioned in Article 1, into their 
respective territories, reduce their period of stay or terminate it, where 
the nationals in question may present a risk to the national security, 
public order, or public health, or where their presence within the 
respective territory is irregular. 

2. Where a national of other Party has been affected by the provisions of 
this Article, the Party responsible for the action referred to in paragraph 
1 of this Article must notify the other Party in writing through 
diplomatic channels without delay. 

Article 9 
1. In the case of loss, theft, damage or invalidity of any of the passports 

mentioned in Article 1 of the nationals of either Party in the territory of 
the other Party, the diplomatic or consular mission, to which the holder 
of the passport in question belongs to, shall provide them with the 
documents that enable them to return to the territory of the Party to 
which they are a national of. 

2. The diplomatic or consular mission referred to in paragraph 1 of this 
Article shall promptly notify the competent authorities of the other 
Party of such incidents through diplomatic channels.  

Article 10 
1. The Parties shall exchange specimens of the passports mentioned in 

Article 1, through diplomatic channels, within 30 (thirty) days from the 
date of signature of this Agreement. 

2. In the case of any changes in the passports mentioned in Article 1, the 
Party, whose passports have been changed, shall provide specimens of 
the changed passports to the other Party through diplomatic channels 
30 (thirty) days prior to the entry of these changes into force. 

Article 11 
The Parties may amend the provisions of this Agreement by mutual consent 
in writing through diplomatic channels. Any amendment shall enter into 
force in accordance with the provisions of Article 16. 
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Article 12 
This Agreement does not prejudice any obligations of the Parties arising out 
of international agreements, or any bilateral agreements concluded between 
the two countries. 

Article 13 
The Parties shall implement this Agreement in accordance with the laws and 
regulations in force in both countries. 

Article 14 
The Parties shall amicably settle any disputes arising out of the 
implementation or interpretation of the provisions of this Agreement by 
consultations through diplomatic channels. 

Article 15 
1. Either Party may suspend the application of this Agreement, 

completely or partially, for reasons relating to national security, public 
order or public health, or in case of violation of the provisions of this 
Agreement.  

2. The Party, who wishes to suspend the application of this Agreement, 
shall notify the other Party of the suspension and specify the reasons 
thereof in writing, through diplomatic channels, at least 7 (seven) days 
before the entry of this suspension into force, and shall also inform the 
other Party of the end of this suspension in writing through diplomatic 
channels at least 7 (seven) days before the end of this suspension. 

3. The suspension of the application of this Agreement does not affect the 
legal status of the nationals of either Party, holders of any of the 
passports mentioned in Article 1, who have already entered into the 
territory of the other Party. 

Article 16 
This Agreement shall enter into force 30 (thirty) days after the receipt of the 
last written notification, through diplomatic channels, by which the Parties 
inform each other of the completion of the internal procedures required for 
its entry into force, and shall be valid for an indefinite period of time. 
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Article 17 
Either Party may terminate this agreement at any time by notifying the other 
Party in writing, through diplomatic channels, of its decision to terminate the 
Agreement at least 90 (ninety) days before the application of this termination. 
This Agreement is signed in Muscat on Tuesday, 25th of January 2022 in 2 
(two) originals, each in the Arabic, Spanish, and English languages, all texts 
being equally authentic. In case of discrepancy in interpretation, the English 
text shall prevail. 
 
 
 

 

   FOR THE GOVERNMENT OF 
THE SULTANATE OF                                     

OMAN 

 

 

 

 

Khalifa bin Ali bin Issa Alharthy 

The Undersecretary                             
for Diplomatic Affairs 

 
 

 FOR THE GOVERNMENT OF THE 
REPUBLIC OF 

COLOMBIA 

 

 

 

 

ANA MILENA MUNOZ DE GAVIRIA 

Non-Resident Ambassador                           
of the Republic of Colombia                              

to the Sultanate of Oman 

 
 

-32-



اأوامــــــــــر �ســاميــــــــــة 

مبنــــــــــــح اأو�سمـــــــــــة
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ديـوان البـالط ال�سلطانــي

املرا�ســم ال�سلطانيــة

اأمــر منــح و�ســام

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

لوي�س  ليوبولد  فيليب  امللك  ل�صاحب اجلاللة  الأوىل  الدرجة  املدين من  و�صام عمان  مبنـح 

مــاري )ملك البلجيكيــني(، تقديــرا مــن لــدن جاللــة ال�صلطــان املعظــم - حفظــه اللـه ورعــاه - 

جلاللة امللك وتعبريا عن عمق العالقات الثنائية بني البلدين ال�صديقني.

وقــد �صــدر اأمــر املنــح بتاريــخ 1 مــن رجــب 1443هـ، املوافـــق 3 مـــن فربايــــر 2022م.
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قـــــــــــــــــــــرارات
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مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار
قـــرار

 رقـــم 2022/30 
بتعديل بع�ض اأحكام الأمر املحلي رقم 2018/1 

بتحديد الر�صوم والأثمان والتاأمينات وال�صمانات املالية التي حت�صلها بلدية ظفار

ا�ستنادا اإىل نظام املحافظات وال�سوؤون البلدية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/101،

2018/1 بتحديد الر�سوم والأثمان والتاأمينات وال�سمانات املالية  واإىل الأمر املحلي رقم 

التي حت�سلها بلدية ظفار،

واإىل موافقة وزارة املالية،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

ي�ستبدل "بامللحـــق رقـــم )10(: ر�ســوم الفحــ�ص باملختبــرات" من الأمر املحلي رقم 2018/1 

امل�سار اإليه، امللحق املرفق.

املــادة الثانيــــة

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

املــادة الثالثـــة

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

�صـدر فـي: 4 من رجــــــــــــــب 1443هـ
املوافـــــق: 6 من فبرايـــــــــــر 2022م

حممد بن �صلطان بن حمود البو�صعيدي
وزيـــــــــــــر الـــدولــــــــــة ومـحافـــــــــــــظ ظــفــــــــــــــــــــار         
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امللحــق رقــم ) 10 (

ر�ســوم الفحــ�ص باملختبــرات

وعــــاء الر�ســـمم
قيمة الر�سم 

بالريال العماين

فحــ�ص الأغذيــة

1

الدهون والزيوت وي�سمل: ) الكثافة الن�سبية،

 وتقدير معامل االنك�سار، وقيا�س اللون، وتقدير الرطوبة، 

وتقدير ال�سوائب غري الذائبة، والك�سف عن التزنخ، وتقدير 

رقم البريوك�سيد، ورقم الت�سنب، ورقم اليود، واملواد غري قابلة 

للت�سنب، وتقدير ال�سابون والرماد، وتقدير رقم احلم�س 

وتقدير العنا�سر املعدنية فـي الزيوت والدهون(

20

20منكهات و�سبغات االأغذية2

20االأغذية االأخرى3

الفحـ�ص البكرت يولوجـي

10االأ�سماك واللحوم والدواجن واملواد الغذائية االأخرى4

فحـ�ص ميـاه ال�سـرب وميـاه ال�سـرف ال�سحـي

2اللون والطعم والرائحة والعكارة5

2التو�سيل الكهربائي6

2ن�سبة الكلور املتبقي7

1الرقم الهيدروجيني8

2املواد ال�سلبة الذائبة الكلية9

2املواد ال�سلبة العالقة10

3القلوية الكلية11
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وعــــاء الر�ســـمم
قيمة الر�سم 

بالريال العماين

3الكلوريدات12

3الع�سر الكلي13

3ع�سر الكال�سيوم14

3ع�سر املاغني�سيوم15

3النرتات16

3النرتيت17

3االأمونيا18

3الكربيتيد19

3الكربيتات20

3الف�سفور21

3الفلوريد22

7ال�سيانيد23

7االأملنيوم24

7الباريوم25

7الربيليوم26

7البورون27

7الكوبلت28

7الليثيوم29

7املوليبدنيوم30

7انتيمون31

تابع: امللحــق رقــم ) 10 ( ر�ســوم الفحــ�س باملختبــرات
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وعــــاء الر�صـــمم
قيمة الر�صم 

بالريال العماين

7الف�سة32

7ال�سيلنيوم33

7الزئبق34

7الزرنيخ35

7الحتياج الكيميائي احليوي لالأوك�سجني36

10الحتياج الكيميائي لالأوك�سجني37

3ال�سوديوم38

3البوتا�سيوم39

3املاغن�سيوم40

3الكال�سيوم41

4الكادميوم42

4الكروم43

4النحا�ص44

4احلديد45

4الر�سا�ص46

4النيكل47

4الفناديوم48

4الزنك49

4املنجنيز50

تابع: امللحــق رقــم ) 10 ( ر�ســوم الفحــ�ص باملختبــرات
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وعــــاء الر�صـــمم
قيمة الر�صم 

بالريال العماين

51)Total( 6عد بكترييا الكوليفورم الكلي

52)Fecal( 6عد بكترييا القولون الغائطية

7الزيوت وال�سحوم53

7الهيدروكربونات الكلية54

7الفـينولت الكلية55

56

الهيدروكربونات الليفاتية، وي�سمل الآتي:)الهبتاديكان، 

 ،nC12-C32 الرب�ستان، الأوكتاديكان، الفـيتان، املركبات من

املركبات الليفاتية املف�سولة، املركبات الليفاتية غري 

املف�سولة، جمموع املركبات الليفاتية، ن�سبة الرطوبة، 

حمتوى الدهون، امل�ستخل�ص الع�سوي بالهك�سان(

30

57

الهيدروكربونات العطرية متعددة احللقية، وي�سمل الآتي: 

)حتليل ما جمموعه )16( مركبا بالإ�سافة اإىل تعيني 

الهيدروكربونات العطرية املف�سولة وغري املف�سولة وجمموع 

املركبات، كما ي�سمل اأي�سا تعيني ن�سبة الرطوبة وحمتوى 

الدهون وامل�ستخل�ص الع�سوي بالهك�سان(

30

58

املبيدات الكلورية الع�سوية وثنائي الفـينيل متعدد الكلورة، 

وي�سمل ذلك: ))16( مركبا بالإ�سافة اإىل تعيني ن�سبة 

الرطوبة وحمتوى الدهون وامل�ستخل�ص الع�سوي بالهك�سان(

30

تابع: امللحــق رقــم ) 10 ( ر�ســوم الفحــ�ص باملختبــرات
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وعــــاء الر�صـــمم
قيمة الر�صم 

بالريال العماين

حتليل الر�صوبيات والرتبة والرخويات والأ�صماك

الكادميوم59

 ) 5( 

ريال لكل عن�سر

الكروم60

النحا�ص61

احلديد62

الزئبق63

املوليبدمنيوم64

ال�سيانيد65

الزرنيخ66

الكويلت67

املنجنيز68

ال�سيليوم69

الر�سا�ص70

النيكل71

الفناديوم72

الزنك73

تابع: امللحــق رقــم ) 10 ( ر�ســوم الفحــ�ص باملختبــرات
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وعــــاء الر�ســـمم
قيمة الر�سم 

بالريال العماين

74

 الهيدروكربونات االليفاتية، وي�شمل ذلك:

 )الهبتاديكان، الرب�شتان، االوكتاديكان، الفـيتان، املركبات

 من nC12-C32، املركبات االليفاتية املف�شولة، جمموع 

املركبات االليفاتية، ن�شبة الرطوبة، حمتوى الدهون، 

امل�شتخل�ص الع�شوي بالهك�شان(

30

75

الهيدروكربونات العطرية متعددة احللقية وي�شمل ذلك: 

)ما جمموعه )16( مركبا باالإ�شافة اإىل تعيني االليفاتية، 

وي�شمل ذلك: )الهبتاديكان، الرب�شتان، االوكتاديكان، الفـيتان، 

املركبات من nC12-C32، املركبات االليفاتية املف�شولة، 

جمموع املركبات االليفاتية((

30

76

املبيدات الكلورية الع�شوية وثنائي الفـينيل متعدد الكلورة، 

وي�شمل ذلك: )16( مركبا باالإ�شافة اإىل تعيني ن�شبة الرطوبة 

وحمتوى الدهون وامل�شتخل�ص الع�شوي بالهك�شان

30

تابع: امللحــق رقــم ) 10 ( ر�شــوم الفحــ�ص باملختبــرات
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بيـــــــانــــات عــــــامــــــة 

اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 
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وزارة الأوقــاف وال�شــ�ؤون الدينيــة
ملـخــــــ�ص

 النظــام الأ�شا�شــي  مل�ؤ�ش�شـة �شاللة ال�قفـية 

ا�ستنادا اإلى قانـون الأوقـاف ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/65، 

واإلى الالئحة التنفـيذية لقانـون الأوقـاف ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2001/23، 

تقرر ن�سر ملخ�ص نظام "موؤ�س�سة �ساللة الوقفـية"، على النحو الآتي:

ا�شــم امل�ؤ�ش�شــــة: "موؤ�س�سة �ساللة الوقفـية".

رقــــــم القيــــــد: "21".

الأهــــداف:

اإحياء �سنــــة الوقـــف بتجديد الدعـــوة له من خـــالل م�ســـروعات ذات اأبعــــاد تنموية   - 1

بولية �ســاللة.

جتديد الــــدور التنمــــوي للوقــــف بالوليـــة فـي اإطــــار تنظيمـــــي يحقق التكــامـــــــل بـــــني   - 2

م�ســـروعات الوقـــف.

3 - اإعادة تنظيم الأموال الوقفـية القدمية بولية �ساللة وحتديثها من خالل نظام

اإدارة وا�ستثمـــار جديـــد، مبــــا يحقــق منفعــــة املوقـــوف له، بالتــــوافق والتن�سيــــق مع 

وكـــــالء الوقف.

تلبية احتياجات املجتمع واملواطنني بالولية فـي املجالت اخلريية الوقفـية املختلفة.  - 4

5 - حتقيق امل�ساركة املجتمعية فـي الدعوة للوقف، واإدارة م�سروعاته.

6 - اإدارة وا�ستثمار واإن�ساء اأموال الأوقاف لرعاية اجلوامع وامل�ساجد ومدار�ص القراآن 

الكرمي وخلدمة القراآن الكرمي وعلومه بالولية.

٧ - اإدارة وا�ستثمـــار واإن�ســــاء اأمـــوال الأوقـــاف بالولية لأعمــال البـــر واخلــري كـالتعليــم 

وعــالج املر�سى ورعاية الفقـراء واملحتاجني واملت�سررين من الكوارث.
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٨ - اإدارة وا�ستثمــــار واإن�ســـاء اأمـــوال املوؤ�س�ســـة الوقفـيـــــة وتطويـرهــا واملحـــافظـــة علــى 

املجــالت  فـي  ال�ستثمــار  �سبيـــل ذلك  فـي  لهــا  ريعهـــا ويجوز  وتكثيـــر  ا�ستدامتهــا 

العقاريـــة اأو ال�سناعيـــة اأو الزراعيـــة وغيـــرها من املجــالت وفق �ســوابط ال�ســـريعة 

الإ�سالمية فـي ا�ستثمار الوقف.

اإدارة امل�ؤ�ش�شـــة:

اأع�ســاء، وتكــــون مــدة عملــه )3( ثالث �سنـــوات ميالديـــة  يتكـــون املجلــ�ص مــن )6( �ستــــة 

مـن تاريخ التعيني، وجتدد لفرتة اأو فرتات اأخرى مماثلة.

م�ارد امل�ؤ�ش�شـــة:

- ريــع الأمــوال املوقوفـــة املحــددة فـي املـادة )6( من النظـــام الأ�ســا�سي املبينـــــة فـي 

امللحق رقم )1( املرفق بالنظام التي ت�سلم للموؤ�س�سة من قبل الوزارة.

- العائد من ا�ستثمارات اأموال املوؤ�س�ســــة.

- الهبات والو�سايا والأوقاف التي يقبلها املجل�ص.

- امل�ساريــــــــع والأ�ســـــهم الوقفيـــــة واأي و�سيلـــــة اأخـــــرى وفقـــــا للت�ســريـعـــــات املنظمـــــة 

ملوؤ�س�ســــــات الأوقــــاف.
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ملـخــــــ�ص

 النظــام الأ�شا�شــي  مل�ؤ�ش�شـة �شمائل ال�قفـية 

ا�ستنادا اإلى قانـون الأوقـاف ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/65، 

واإلى الالئحة التنفـيذية لقانـون الأوقـاف ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2001/23، 

تقرر ن�سر ملخ�ص نظام "موؤ�س�سة �سمائل الوقفـية"، على النحو الآتي:

ا�شــم امل�ؤ�ش�شــــة: "موؤ�س�سة �سمائل الوقفـية".

رقــــــم القيــــــد: "22".

الأهــــداف:

اإحيـــاء �سنــــة الوقف بتجديد الدعـــــوة له من خـــالل م�ســـروعات ذات اأبعـــاد تنمويــــة   - 1

بولية �سمـــائل.

جتديد الدور التنموي للوقف فـي اإطار تنظيمي يحقق التكامل بني م�سروعات الوقف.  - 2

3 - اإعادة تنظيم الأموال الوقفـية القدمية بولية �سمائل وحتديثها من خالل نظام 

اإدارة وا�ستثمــــار جديــد، مبا يحقق منفعـــــة املوقــــوف له، بالتوافــــــق والتن�سيـــــق مع 

وكـــــالء الوقف.

تلبية احتياجات املجتمع واملواطنني بالولية فـي املجالت اخلريية الوقفـية املختلفة.  - 4

5 - حتقيق امل�ساركة املجتمعية فـي الدعوة للوقف، واإدارة م�سروعاته.

6 - اإدارة وا�ستثمار واإن�ساء اأموال الأوقاف لرعاية اجلوامع وامل�ساجد ومدار�ص القراآن 

الكرمي وخلدمة القراآن الكرمي وعلومه بالولية.

٧ - اإدارة وا�ستثمـــار واإن�ســــاء اأمـــوال الأوقـــاف لأعمــال البـــر واخلــري كـالتعليــم وعــالج 

املر�سى ورعاية الفقـراء واملحتاجني واملت�سررين من الكوارث.
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٨ - اإدارة وا�ستثمــــار واإن�ســــاء اأمـــوال املوؤ�س�ســـــة الوقفـيــــة وتطويرهــا واملحـــافظــــة علـــى 

ا�ستدامتهــا وتكثيـــر ريعهـــا ويجــــوز لهــا فـي �سبيـــل ذلك ال�ستثمـــار فـي املجـــالت 

العقاريـــة اأو ال�سناعيـــة اأو الزراعيـــة وغيـــرها من املجــالت وفق �ســوابط ال�ســـريعة 

الإ�سالمية فـي ا�ستثمار الوقف.

اإدارة امل�ؤ�ش�شـــة:

يتكـــون املجلــ�ص مــن )6( �ستــة اأع�ســاء، وتكـــون مــدة عملــه )3( ثالث �سنـــوات ميالديـــة مـن 

تاريخ التعيني، وجتدد لفرتة اأو فرتات اأخرى مماثلة.

م�ارد امل�ؤ�ش�شـــة:

- ريــع الأمــوال املوقوفـــة املحــددة فـي املـادة )6( من النظـــام الأ�ســا�سي املبينـــــة فـي 

امللحق رقم )1( املرفق بالنظام التي ت�سلم للموؤ�س�سة من قبل الوزارة.

- العائد من ا�ستثمارات اأموال املوؤ�س�ســــة.

- الهبات والو�سايا والأوقاف التي يقبلها املجل�ص.

- امل�ساريــــــــع والأ�ســـــهم الوقفيـــــة واأي و�سيلـــــة اأخـــــرى وفقـــــا للت�ســريـعـــــات املنظمـــــة 

ملوؤ�س�ســــــات الأوقــــاف.
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ملـخــــــ�ص

 النظــام الأ�شا�شــي  مل�ؤ�ش�شـة �شعال ال�قفـية 

ا�ستنادا اإلى قانـون الأوقـاف ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/65، 
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانـون الأوقـاف ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2001/23، 

تقرر ن�سر ملخ�ص نظام "موؤ�س�سة �سعال الوقفـية"، على النحو الآتي:
ا�شــم امل�ؤ�ش�شــــة: "موؤ�س�سة �سعال الوقفـية".

رقــــــم القيــــــد: "24".
الأهــــداف:

اإحياء �سنة الوقف بتجديد الدعوة له من خالل م�سروعات ذات اأبعاد تنموية.  - 1
حتقيق امل�ساركة املجتمعية فـي الدعوة للوقف، واإدارة م�سروعاته.  - 2

3 - رعاية واإدارة وا�ستثمــار اأموال الأوقــاف مبنطقة �سعــال مبا يحقــق ال�ستــدامة لها 
وحتقيق الأغرا�ص املوقوفة لها وهي:

- وقف اأهايل �سعال )يوزع يوم التا�سع من ذي احلجة(.

- اأوقاف حارات �سعال )فلوج ال�سمامري، فلوج ال�ساغة، اجلناة، حدان، �سوق �سعال، املنجب(.

- وقف اأفالج �سعال )ال�سعايل، اخلوبي، الدنني(. 

- وقف جمايز الأفالج. 

- وقف �سيانة مقابر �سعال.

- وقف الأكفان. 

- وقف اأيتام �سعال. 

اإدارة امل�ؤ�ش�شـــة:

يتكــــون جملـــ�ص اإدارة املوؤ�س�ســـة مــن )5( خم�ســة اأع�ســــاء، وتكــــون مــدة عملــــه )3( ثـــــالث 
�سنـــوات ميالديـــة مـن تاريخ التعيني، وجتدد لفرتة اأو فرتات اأخرى مماثلة.

م�ارد امل�ؤ�ش�شـــة:

ريع الأموال املوقوفة املحددة فـي املادة )6( و )٧( من النظام الأ�سا�سي.  - 
العائد من ا�ستثمارات اأموال املوؤ�س�سة.  - 

الهبات والو�سايا والأوقاف التي يقبلها املجل�ص.  - 
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وزارة العدل وال�شوؤون القانونية

قـرار جلنة قبول املحامني

رقم 2022/1/1

باملوافقة على تاأ�شيــ�س �شركــة مدنيــة للمحامــاة 

ا�ستنادا اإىل قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108،

واإلــى القــرار الــوزاري رقــم 99/70 ب�ســاأن ال�ســروط والإجــراءات الالزمــة لتاأ�سيـ�س ال�سركات 

املدنية للمحاماة،

واإىل اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2022/1 بتاريخ 2022/1/18م،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة.

تـقـــرر 
املــادة الأولـــــى 

املوافقة على تاأ�سيـ�س �سركة / هارون املقيبلي و�سعيد ال�سيابي للمحامــاة وال�ست�سارات القانونية 

)�سركة مدنية للمحاماة(. 

املــادة الثانيــــة 
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ �سدوره.

�شـدر فـي : 15/ 6 /1443هـ 
املوافـــــق : 18/ 1 /2022م

د . يحيـــى بــن نا�شـــر اخل�شيبـــي
وكيل وزارة العدل وال�سوؤون القانونية

رئيـــــــــــ�س جلنــــــــة قبـــــــــــول املحــــامـــــــني
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عقد تاأ�شي�س �شركة مدنية للمحاماة

اإنه فـي يوم الثنني 1443/3/25هـ املوافــــق 2021/11/1م، اتفق املحامون "ال�سركاء" املذكورون 

اأدناه على تاأ�سي�س �سركة مدنية للمحاماة، تكون لها �سخ�سية معنوية م�ستقلة وفقا لأحكام 

قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108، واأحكام القرار الوزاري رقم 99/70 

ال�سادر فـي �ساأن ال�سروط والإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركات املدنية للمحاماة.

ا�شـم ال�شركــة
املـــادة ) 1 ( 

القانونية  وال�ست�سارات  للمحاماة  ال�سيابي  و�سعيد  املقيبلي  ال�سركـــة: هارون  ا�ســم  يكـــون 

)�سركة مدنية للمحاماة(.

مركــز ال�شركــة الرئي�شي
املـــادة ) 2 (

اأن  لل�سركـــة  ويجـــوز  عمان(،  )�سلطنة  م�سقط  حمافظة  فـي  الرئي�سي  ال�سركــة  مركز  يكــون 

تن�سئ فروعا اأخرى داخل ال�سلطنة وخارجها وذلك وفق ما يقرره ال�سركاء.

اأ�شماء ال�شركـاء وجن�شياتهم 
وحمـال اإقامتـهم وعناوينـهم

املـــادة ) 3 (
تتكون ال�سركة من ال�سركاء الآتيــن:

حمل الإقامة/ العنواناجلن�شيةال�شـــــمم

 ولية العامرات - حمافظة م�سقط عماينهارون بن حميد بن �سيف املقيبلي1

 ولية العامرات - حمافظة م�سقط عماين�سعيد بن مرهون بن ثاين ال�سيابي2
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غر�ض ال�شركــة
املـــادة ) 4 (

يتحدد غر�ض ال�شركة فـي القيام باأعمال املحاماة واال�شت�شارات القانونية واأعمال الوكالة عن 

االآخرين فـي الدعاوى واالأعمال القانونية االأخرى الكفـيلة بحفظ وا�شرتداد حقوق موكليهم 

اخلا�شة  فـي جمال احلقوق  والعمل  اأو معنوية،  مادية  كانت  �شواء  تلك احلقوق  والدفاع عن 

من  املحاماة  مبهنة  املرتبطة  االأعمال  وكل  وت�شجيلها  وحمايتها  وال�شناعية  الفكرية  بامللكية 

احل�شور مع اأو عن ذوي ال�شاأن اأمام الهيئات الق�شائية وهيئات التحكيم واالدعاء العام واللجان 

الر�شميــة االأخــرى والدفــاع عنهم فـي  االإدارية ذات االخت�شا�ض الق�شائــي وجهـــات التحقــيق 

الدعاوى التي ترفع منهم اأو عليهم واإبداء الراأي وامل�شورة القانونية لطالبيها و�شياغة العقود 

واتخاذ االإجراءات القانونية ب�شاأنها.

مـــدة ال�شــركة
املـــادة ) 5 (

تبداأ ال�شركة اأعمالها من تاريــخ موافقــة جلنـــة قبول املحامني، وت�شتمر اإىل اأن يتم حلها 

اأو ت�شفـيتها طبقا للقواعد املقررة لذلك.

راأ�ض مــال ال�شركــة
املـــادة ) 6 (

راأ�ض مال ال�شركة )10.000 ر.ع( ع�شرة اآالف ريـال عمانـي مق�شــم اإىل )2( ح�شتني بقيمة 

ا�شمية قدرها )5.000( خم�شة اآالف ريال عماين للح�شــــة الواحـــدة، وفقا للآتي:

الن�شبةعدد احل�ش�ضاال�شــــمم

هارون بن حميد بن �شيف املقيبلي1

 )1(

ح�شة واحدة

٪50

�شعيد بن مرهون بن ثاين ال�شيابي2

 )1(

ح�شة واحدة

٪50
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كيفـية توزيع الأرباح واخل�شائر

املـــادة ) 7 (

تــوزع الأربــاح واخل�سائـر بني ال�سركاء بن�سبة ح�س�سهم فـي راأ�س مال ال�سركة، وفـي حالة 

وجود خ�سارة فـي اإحدى ال�سنوات ترحل اإىل ال�سنة التالية، ول توزع الأرباح اإل بعد تغطية 

خ�سارة ال�سنوات ال�سابقة. 

مدير ال�شركـــة
املـــادة ) 8 (

اإدارة ال�سركة املحامي / هارون بن حميد بن �سيف املقيبلي واملحامي / �سعيد بن  اأ - يتوىل 

اأن يكون من  مرهون بن ثاين ال�سيابي، ويجوز تعيني مدير باتفاق ال�سركاء، وميكن 

بني ال�سركاء اأو غريهم من املحامني املرخ�س لهم مبزاولة مهنة املحاماة.

املحامـــاة  وقانـــون  العقـــد  لهـــذا  وفقـــا  ال�سركـــة  اأعمــال  وت�سييـــر  اإدارة  املديـــر  يتوىل   - ب 

والقرارات الوزارية ذات العالقة والنظام الداخلي لل�سركة.

ج - يعمل املدير على حتقيق اأغرا�س ال�سركة، ويكون له فـي �سبيل ذلك تقدمي املقرتحات 

والتو�سيات لل�سركاء ب�ساأن الآتي:

1 - ال�سيا�سة العامة لأن�سطة ال�سركة والربامج املتعلقة بها.

2 - امليزانيات واحل�سابات واإ�سدار اأوامر ال�سراء وذلك فـي اإطار الربامج وامليزانيات 

املعتمدة.

3 - اللوائح املنظمة لتقدمي اخلدمات القانونية.

4 - تنظيم اأوجه الت�سرف فـي موجودات ال�سركة.

5 - القواعد املتعلقة بتنظيم �سوؤون العاملني من املحامني.

6 - اختيار وتعيني واإنهاء خدمات موظفـي ال�سركة من غري املحامني وذلك ح�سب 

مقت�سيات العمل.

د - ي�ســاأل املديـــر ب�سفـــة �سخ�سيـــة جتـــاه ال�سركة اأو الغري عن خمالفة الأنظمة واللوائح 

اأو عقد ال�سركة اأو عن اخلطاأ فـي الإدارة.
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هـ - ل يجوز لل�سريك غري املدير اأن يتدخل فـي اإدارة ال�سركة ولكن له اأن يطلع بنف�سه فـي 

مركز ال�سركة على �سري اأعمالها واأن يفح�س دفاترها وم�ستنداتها واأن يوجه الن�سح 

ملديرها وله اأن يطلب من املحكمة املخت�سة اإلغاء اأي قرار ي�سدر عن ال�سركة ب�سورة 

خمالفة للقانون اأو لعقد ال�سركة، ويعترب باطال كل اتفاق على خالف ذلك.

و - يجــب علــى املديــر فـي حال رغبته فـي اعتــزال الإدارة اأن يخطــــر ال�سركــــاء بذلك قبل 

�سهرين على الأقــل من تاريــخ العتــزال واإل كان م�سوؤول عن كل �سرر يلحق بال�سركة 

نتيجة اعتزاله.

ز - تلتزم ال�سركة باأعمال املدير التي قام بها با�سم ال�سركة والتي تدخل �سمن �سالحياته.

حقـوق وواجبـات ال�شركـاء

املـــادة ) 9 (

 اأ - ميار�س ال�سركاء مهنة املحاماة وفقا لقانون املحاماة ويلتزمون باأ�سول املهنة.

ب - ل يجوز لل�سريك دون موافقة باقــي ال�سركــاء اأن ميار�س حل�سابه اخلا�س اأو حل�ساب 

الغري ن�ساطا م�سابها لن�ساط ال�سركة، اأو يكون �سريكا فـي �سركة تناف�سها.

ج - يجوز لأي �سريك اأن ين�سحب من ال�سركة بطريق التنازل عن ح�سته بعو�س اأو بدون 

للغري  التنازل  كان  اإذا  الآخرين  ال�سركاء  موافقة  وب�سرط  ال�سركاء،  من  لأي  عو�س 

ويجوز لكل �سريك اأن يطلب ا�سرتداد احل�سة املتنازل عنها بنف�س �سروط التنازل.

د - ل يكت�ســـب ورثـــة ال�سريـــك املتوفـــى �سفـــة ال�سريــــك، ويجـــوز لهـــم خــالل �ستة اأ�سهر 

من تاريخ الوفاة التنازل عن ح�سة مورثهم وفقا ملا يق�سي به هذا العقد.

مال  راأ�س  زيادة  اأو  �سركاء جدد  اإدخال  اأو  ال�سركة  بتعديل عقد  ال�سركاء  قرارات  كل   - هـ 

ال�سركــة اأو تعديـــل ح�ســـة ال�سريـــك فـي امل�ساركـــة فـي اأربـــاح وخ�سائـــر ال�سركــة يجــب 

اأن يوافق عليها ال�سركاء بالإجماع.

و - ل يكون اجتماع ال�سركاء قانونيا اإل بح�سورهم جميعا.
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قيــود على ال�شركــاء
املـــادة ) 10 (

ل يحق لأي �سريك اأن يقوم بدون موافقة ال�سركاء الآخرين باأي من الأعمال الآتية: 

1 - اقرتا�س اأموال با�سم ال�سركة اأو ا�ستغالل �سمان خا�س بها اأو ال�ستفادة منه.

2 - اأن يتنازل اأو يحـــول اأو يرهــن اأو ي�سوي اأو يعفـي من اأي مطالبــات اأو ديون م�ستحقــة لل�سركة.

3 - اأن يعقد اأو ينفذ اأو ي�سلم اأي تنازل ل�سالح الدائنني اأو �سند اعرتاف بحكم اأو �سمان، 

اأو �سند تعوي�س اأو كفالة اأو عقد بيع اأو �سك رهن اأو اإبراء يتعلق باأي جزء جوهري 

من اأ�سول ال�سركة.

كيفـية حـل ال�شـركـة وت�شفـيتــها
املـــادة ) 11 (

اأ - تنق�سي ال�سركة باأحد الأ�سباب الآتية:

1- انتهاء مدتها ما مل ميد اأجلها.

2 - اندماج ال�سركة فـي �سركة اأخرى مبوافقة جلنة قبول املحامني.

3 - اإجماع ال�سركاء على حلها.

4 - اإذا نقــ�س عـدد ال�سركـــاء عن احلــد الأدنــــى املن�سو�س عليــه باملــــادة )2( من القرار 

الوزاري رقم 99/70 ومل ي�ستكمل خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ النق�س.

5 - �سدور حكم ق�سائي نهائي بحلها.

6 - عدم ممار�سة ال�سركة ن�ساطها رغم مرور �سنة على تاأ�سي�سها، اأو توقفها عن ممار�سة 

ن�ساطهــا مــدة تزيـــد على �ستـــة اأ�سهـر، ما مل تقرر جلنة قبول املحامني منحها مهلة 

ل تزيد على �ستة اأ�سهر وذلك لت�سحيح اأو�ساعها.

7 - اأي اأ�سبــاب اأخـــــرى ينــ�س عليها القـــرار الــــوزاري رقـــم 99/70 فـي �ســـاأن ال�سروط 

والإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركات املدنية للمحاماة.

ب - تدخــل ال�سركــة مبجرد انق�سائها فـي دور الت�سفـية، وحتتفـــظ بال�سخ�سيــة العتباريـــة 

بالقدر الالزم للت�سفـية، وي�ساف اإىل ا�سم ال�سركة خالل مدة الت�سفـية عبارة )حتت 

الت�سفـية(.
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ج - تنتهي �سلطة املدير بانق�ساء ال�سركة، ومع ذلك يظل قائما على اإدارة ال�سركة، ويعترب 

بالن�سبة للغري فـي حكم امل�سفـي اإىل اأن يتم تعيني جلنة الت�سفـية ويجب على املدير 

اإبالغ جلنة قبول املحامني فـي حال حتقق اأي �سبب من اأ�سباب انق�ساء ال�سركة وذلك 

خالل مدة ل تزيد على اأ�سبوعني من تاريخ حدوث ال�سبب. 

د - تتم ت�سفـية ال�سركة وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 99/70. 

هـ - اإذا تقرر لأي �سبب اإنهاء اأعمال ال�سركــة وت�سفـية اأعمالها يتعيـــن اإنهاء كافـــة الق�سايــا 

ا�ستخدام  اإنهائها وميكن  كيفـية  على  ال�سركاء  بني  والتفاق  فـيها  العمل  التي يجري 

اأ�سول ال�سركة للوفاء بالتزاماتها عند القت�ساء.

القـانون الواجـب التطبـيق
املـــادة ) 12 (

باملر�سوم  ال�سادر  املحاماة  قانون  اأحكام  العقد تطبق  هــذا  فـــي  نــ�س  ب�ساأنــه  يرد  فـيما مل 

ال�ســـروط والإجــراءات  99/70 فـــي �ســاأن  الــوزاري رقــم  96/108، والقــرار  ال�سلطاين رقم 

الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركات املدنية للمحاماة.

املـــادة ) 13 (
فـي حالة اخلالف فـي تف�سري اأو تنفـيذ بنود ون�سو�س هذا العقد ي�سعى ال�سركاء اإىل حله 

وديا فاإذا مل يتم التفاق بينهم يجوز لأي منهم خالل ثالثني يوما من تاريخ اإر�سال اإ�سعار 

الت�سوية الودية اأن يطلب تعيني حمكم وفقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم 97/47.

توقيع ال�شركاء 

ال�شم: هــارون بن حميــد بن �سيف املقيبلـي                                            التوقيـــع

ال�شم:  �سعيد بن مرهون بن ثاين ال�سيابي                                            التوقيـــع
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قـرار جلنة قبول املحامني

رقم 2022/1/2

باملوافقة على تاأ�شيــ�س �شركــة مدنيــة للمحامــاة 

ا�ستنادا اإلى قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108،

واإلــى القــرار الــوزاري رقــم 99/70 ب�ســاأن ال�ســروط والإجــراءات الالزمــة لتاأ�سيـ�س ال�سركات 

املدنية للمحاماة،

واإلى اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2022/1 بتاريخ 2022/1/18م،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة.

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

املوافقــة علــى تاأ�سيــــ�س �سركـــــة/ �ســــامل ال�سعيـــــلي والدكتــــور طــــــالل املحــــاربي حمــــامون 

وم�ست�ســـــــارون فـي القــــانون )�سركة مدنية للمحاماة(. 

املــادة الثانيــــة 

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

�شـدر فـي : 15/ 6 /1443هـ 

املوافـــــق : 18/ 1 /2022م

د . يحيـــى بــن نا�شـــر اخل�شيبـــي

وكيل وزارة العدل وال�سوؤون القانونية

رئيـــــــــــ�س جلنــــــــة قبـــــــــــول املحــــامـــــــني
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عقد تاأ�شي�س �شركة مدنية للمحاماة

اأدناه  املذكورون  "ال�سركاء"  املحامون  اتفق  املوافــــق 2021/11/2م،  الثالثـــاء  يـــوم  فـــي  اإنــه 
لأحكام  وفقا  م�ستقلة  معنوية  �سخ�سية  لها  تكون  للمحاماة،  مدنية  �سركة  تاأ�سي�س  على 
قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108، واأحكام القرار الوزاري رقم 99/70 

ال�سادر فـي �ساأن ال�سروط والإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركات املدنية للمحاماة.
ا�شـم ال�شركــة
املـــادة ) 1 ( 

يكـــون ا�ســم ال�سركـــة: �سامل ال�سعيـــــلي والدكتـــــور طالل املحـــــاربي حمــــامون وم�ست�ســـــــارون 

فـي القــــانون )�سركة مدنية للمحاماة(.

مركــز ال�شركــة الرئي�شي
املـــادة ) 2 (

اأن  لل�سركـــة  ويجـــوز  عمان(،  )�سلطنة  م�سقط  حمافظة  فـي  الرئي�سي  ال�سركــة  مركز  يكــون 
تن�سئ فروعا اأخرى داخل ال�سلطنة وخارجها وذلك وفق ما يقرره ال�سركاء.

اأ�شماء ال�شركـاء وجن�شياتهم 
وحمـال اإقامتـهم وعناوينـهم

املـــادة ) 3 (
تتكون ال�سركة من ال�سركاء الآتيــن:

حمل الإقامة/ العنواناجلن�شيةال�شـــــمم

ولية بو�سر - حمافظة م�سقط عماين�ســــالــــم بن حـــــارب بن حمــــد ال�سعيــــــلي1

ولية ال�سيب - حمافظة م�سقطعمايند.طـــالل بن �سعيـــد بن نا�ســـر املحــــاربي2
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غر�س ال�شركــة
املـــادة ) 4 (

يتحدد غر�س ال�سركة فـي القيام باأعمال املحاماة وال�ست�سارات القانونية واأعمال الوكالة عن 

الآخرين فـي الدعاوى والأعمال القانونية الأخرى الكفـيلة بحفظ وا�سرتداد حقوق موكليهم 

اخلا�سة  فـي جمال احلقوق  والعمل  اأو معنوية،  مادية  كانت  �سواء  تلك احلقوق  والدفاع عن 

من  املحاماة  مبهنة  املرتبطة  الأعمال  وكل  وت�سجيلها  وحمايتها  وال�سناعية  الفكرية  بامللكية 

احل�سور مع اأو عن ذوي ال�ساأن اأمام الهيئات الق�سائية وهيئات التحكيم والدعاء العام واللجان 

فـي  عنهم  والدفاع  الأخرى  الر�سمية  التحقيق  وجهات  الق�سائي  الخت�سا�س  ذات  الإدارية 

الدعاوى التي ترفع منهم اأو عليهم واإبداء الراأي وامل�سورة القانونية لطالبيها و�سياغة العقود 

واتخاذ الإجراءات القانونية ب�ساأنها.

مـــدة ال�شــركة
املـــادة ) 5 (

تبداأ ال�سركة اأعمالها من تاريــخ موافقــة جلنـــة قبول املحامني، وت�ستمر اإلى اأن يتم حلها 

اأو ت�سفـيتها طبقا للقواعد املقررة لذلك.

راأ�س مــال ال�شركــة
املـــادة ) 6 (

اإلــــى )10.000(  يكون راأ�س مال ال�سركة )10.000 ر.ع( ع�سرة اآلف ريــال عمانـــــي مق�ســم 

ع�سرة اآلف ح�سة بقيمة ا�سمية قدرها )1( ريـال عماين واحد للح�ســــة الواحـــدة، وفقا لالآتي:

الن�شبةعدد احل�ش�سال�شــــمم

50٪5.000�ســــالــــم بن حـــــارب بن حمــــد ال�سعيــــــلي1

50٪5.000د.طـــالل بن �سعيـــد بن نا�ســـر املحــــاربي2
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كيفـية توزيع الأرباح واخل�شائر
املـــادة ) 7 (

ال�سركة، وفـي حالة  راأ�س مال  ال�سركاء بن�سبة ح�س�سهم فـي  توزع الأرباح واخل�سائر بني 

وجود خ�سارة فـي اإحدى ال�سنوات ترحل اإلى ال�سنة التالية، ول توزع الأرباح اإل بعد تغطية 

خ�سارة ال�سنوات ال�سابقة. 

مدير ال�شركـــة
املـــادة ) 8 (

اأ - يتولى اإدارة ال�سركة املحامي/ �سامل بن حارب بن حمد ال�سعيلي واملحامي/ د.طالل بن 

الأعمال  تكون  اأن  ب�سرط  التوقيع  حق  �سريك  لكل  ويكون  املحاربي.  نا�سر  بن  �سعيد 

ال�سادرة منه معنونة با�سم ال�سركة و�سمتها املهنية، ويجوز تعيني مدير باتفاق ال�سركاء، 

وميكن اأن يكون من بني ال�سركاء اأو غريهم من املحامني املرخ�س لهم مبزاولة مهنة 

املحاماه.

ب - يتولى املديـــر اإدارة وت�سييــر اأعمال ال�سركة وفقا لهذا العقد وقانـــون املحــاماة والقــرارات 

الوزارية ذات العالقة والنظام الداخلي لل�سركة.

ج - يعمل املدير على حتقيق اأغرا�س ال�سركة، ويكون له فـي �سبيل ذلك تقدمي املقرتحات 

والتو�سيات لل�سركاء ب�ساأن الآتي:

1 - ال�سيا�سة العامة لأن�سطة ال�سركة والربامج املتعلقة بها.

2 - امليزانيات واحل�سابات واإ�سدار اأوامر ال�سراء وذلك فـي اإطار الربامج وامليزانيات 

املعتمدة.

3 - اللوائح املنظمة لتقدمي اخلدمات القانونية.

4 - تنظيم اأوجه الت�سرف فـي موجودات ال�سركة.

5 - القواعد املتعلقة بتنظيم �سوؤون العاملني من املحامني.

6 - اختيار وتعيني واإنهاء خدمات موظفـي ال�سركة من غري املحامني وذلك ح�سب 

مقت�سيات العمل.
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د - ي�ســاأل املدير ب�سفة �سخ�سيـــة جتـــاه ال�سركة اأو الغري عن خمالفة الأنظمة واللوائح اأو 

عقد ال�سركة اأو عن اخلطاأ فـي الإدارة.

هـ - ل يجوز لل�سريك غري املدير التدخل فـي اإدارة ال�سركة، ولكن له اأن يطلع بنف�سه فـي مركز 

ال�سركة على �سري اأعمالها واأن يفح�س دفاترها وم�ستنداتها واأن يوجه الن�سح ملديرها 

وله اأن يطلب من املحكمة املخت�سة اإلغاء اأي قرار ي�سدر عن ال�سركة ب�سورة خمالفة 

للقانون اأو لعقد ال�سركة ويعترب باطال كل اتفاق على خالف ذلك.

و - يجـب على املدير فـي حال رغبته اعتــزال الإدارة اأن يخطـر ال�سركـــاء بذلك قبل �سهرين 

على الأقــل من تاريــخ العتــزال واإل كان م�سوؤول عن كل �سرر يلحق بال�سركة نتيجة 

اعتزاله.

ز - تلتزم ال�سركة باأعمال املدير التي قام بها با�سم ال�سركة  التي تدخل �سمن �سالحياته.

حقـوق وواجبـات ال�شركـاء
املـــادة ) 9 (

 اأ - ميار�س ال�سركاء مهنة املحاماة وفقا لقانون املحاماة ويلتزمون باأ�سول املهنة.

ب - ل يجوز لل�سريك دون موافقة باقـي ال�سركاء اأن ميار�س حل�سابه اخلا�س اأو حل�ساب الغري 

ن�ساطا م�سابها لن�ساط ال�سركة، اأو يكون �سريكا فـي �سركة تناف�سها.

ج - يجوز لأي �سريك اأن ين�سحب من ال�سركة بطريق التنازل عن ح�سته بعو�س اأو بدون 

للغري  التنازل  كان  اإذا  الآخرين  ال�سركاء  موافقة  وب�سرط  ال�سركاء،  من  لأي  عو�س 

ويجوز لكل �سريك اأن يطلب ا�سرتداد احل�سة املتنازل عنها بنف�س �سروط التنازل.

د - ل يكت�سب ورثة ال�سريك املتوفى �سفة ال�سريك، ويجوز لهم خالل )6( �ستة اأ�سهر من 

تاريخ الوفاة التنازل عن ح�سة مورثهم وفقا ملا يق�سي به هذا العقد.

هـ - كل قـــرارات ال�ســـركاء بتعديـــل عقــد ال�سركة اأو اإدخال �ســــركاء جــــدد اأو زيـــادة راأ�س مـــال 

ال�سركــة اأو تعديـــل ح�ســـة ال�سريـــك فـي امل�ساركـــة فـي اأربـــاح وخ�سائـــر ال�سركــة يجــب 

اأن يوافق عليها ال�سركاء بالإجماع.

و - ل يكون اكتمال ال�سركاء قانونيا اإل بح�سورهم جميعا اأو ح�سور من ميثلهم قانونا.
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قيــود على ال�شركــاء
املـــادة ) 10 (

ل يحق لأي �سريك اأن يقوم بدون موافقة ال�سركاء الآخرين باأي من الأعمال الآتية: 
1 - اقرتا�س اأموال با�سم ال�سركة اأو ا�ستغالل �سمان خا�س بها اأو ال�ستفادة منه.

2 - اأن يتنازل اأو يحـــول اأو يرهــن اأو ي�سوي اأو يعفـي من اأي مطالبــات اأو ديون م�ستحقــة لل�سركة.
3 - اأن يعقد اأو ينفذ اأو ي�سلم اأي تنازل ل�سالح الدائنني اأو �سند اعرتاف بحكم اأو �سمان، 
اأو �سند تعوي�س اأو كفالة اأو عقد بيع اأو �سك رهن اأو اإبراء يتعلق باأي جزء جوهري 

من اأ�سول ال�سركة.
كيفـية حـل ال�شـركـة وت�شفـيتــها

املـــادة ) 11 (
اأ  - تنق�سي ال�سركة باأحد الأ�سباب الآتية:

1 - انتهاء مدتها مامل ميد اأجلها.
2 - اندماج ال�سركة فـي �سركة اأخرى مبوافقة جلنة قبول املحامني.

3 - اإجماع ال�سركاء على حلها.
4 - اإذا نقــ�س عـدد ال�سركـــاء عن احلــد الأدنــــى املن�سو�س عليــه باملــــادة )2( من القرار 

الوزاري رقم 99/70، ومل ي�ستكمل خالل )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ النق�س.
5 - �سدور حكم ق�سائي نهائي بحلها.

6 - عدم ممار�سة ال�سركة ن�ساطها رغم مرور �سنة على تاأ�سي�سها، اأو توقفها عن ممار�سة 
ن�ساطهــا مــدة تزيـــد على )6( �ستـــة اأ�سهـر، ما مل تقرر جلنة قبول املحامني منحها 

مهلة ل تزيد على )6( �ستة اأ�سهر وذلك لت�سحيح اأو�ساعها.
7 - اأي اأ�سبــاب اأخـــــرى ينــ�س عليها القـــرار الــــوزاري رقـــم 99/70 فـي �ســـاأن ال�سروط 

والإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركات املدنية للمحاماة.
ب - تدخــل ال�سركــة مبجرد انق�ســائها فـي دور الت�سفـيــة، وحتتفـــظ بال�سخ�سيــة العتباريـــة 
بالقدر الالزم للت�سفـية، وي�ساف اإلى ا�سم ال�سركة خالل مدة الت�سفـية عبارة )حتت 

الت�سفـية(.
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ج - تنتهي �سلطــة املديــر بانق�ساء ال�ســركة، ومع ذلك يظــل قائما على اإدارة ال�سركة، ويعترب 

بالن�سبة للغري فـي حكم امل�سفـي اإلى اأن يتم تعيني جلنة الت�سفـية ويجب على املدير 

اإبالغ جلنة قبول املحامني فـي حال حتقق اأي �سبب من اأ�سباب انق�ساء ال�سركة وذلك 

خالل مدة ل تزيد على اأ�سبوعني من تاريخ حدوث ال�سبب. 

د - تتم ت�سفـية ال�سركة وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 99/70. 

هـ - اإذا تقـــرر لأي �سبب اإنهاء اأعمال ال�سركــة وت�سفـيـــة اأعمالها يتعيـــن اإنهـــاء كافـــة الق�سايــا 

ا�ستخدام  اإنهائها وميكن  كيفـية  على  ال�سركاء  بني  والتفاق  فـيها  العمل  التي يجري 

اأ�سول ال�سركة للوفاء بالتزاماتها عند القت�ساء.

القـانون الواجـب التطبـيق

املـــادة ) 12 (

باملر�سوم  ال�سادر  املحاماة  قانون  اأحكام  العقد تطبق  هــذا  فـــي  نــ�س  ب�ساأنــه  يرد  فـيما مل 

والإجراءات  ال�سروط  �ساأن  فـي   99/70 رقم  الوزاري  والقرار   ،96/108 رقم  ال�سلطاين 

الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركات املدنية للمحاماة.

املـــادة ) 13 (
فـي حالة اخلالف فـي تف�سري اأو تنفـيذ بنود ون�سو�س هذا العقد ي�سعى ال�سركاء اإلى حله 

وديا فاإذا مل يتم التفاق بينهم يجوز لأي منهم خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ اإر�سال 

اإ�سعار الت�سوية الودية اأن يطلب حمكم وفقا لحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم 97/74.

توقيع ال�شركاء 

ال�شم: �ســــالــــم بن حـــــارب بن حمــــد ال�سعيــــــلي                              التوقيـــع
ال�شم: د.طـــالل بن �سعيـــد بن نا�ســـر املحــــاربي                              التوقيـــع
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قـرار جلنة قبول املحامني

رقم 2022/1/3

باملوافقة على تاأ�شيــ�س �شركــة مدنيــة للمحامــاة 

ا�ستنادا اإلى قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108،

واإلــى القــرار الــوزاري رقــم 99/70 ب�ســاأن ال�ســروط والإجــراءات الالزمــة لتاأ�سيـ�س ال�سركات 

املدنية للمحاماة،

واإلى اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2022/1 بتاريخ 2022/1/18م،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة.

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

املوافقــة علــى تاأ�سيــــ�س �سركـــــة/ املجد اجلابري وعبدالرحمن الهطايل للمحامــاة وال�ست�سارات 

القانونية )�سركة مدنية للمحاماة(. 

املــادة الثانيــــة 

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

�شـدر فـي : 15/ 6 /1443هـ 

املوافـــــق : 18/ 1 /2022م

د . يحيـــى بــن نا�شـــر اخل�شيبـــي

وكيل وزارة العدل وال�سوؤون القانونية

رئيـــــــــــ�س جلنــــــــة قبـــــــــــول املحــــامـــــــني
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عقد تاأ�شي�س �شركة مدنية للمحاماة

اإنــه فـــي يـــوم الثنني 2021/11/1م، اتفق املحامون "ال�سركاء" املذكورون اأدناه على تاأ�سي�س 
�سركة مدنية للمحاماة، تكون لها �سخ�سية معنوية م�ستقلة وفقا لأحكام قانون املحاماة 
ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108، واأحكام القرار الوزاري رقم 99/70 ال�سادر فـي 

�ساأن ال�سروط والإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركات املدنية للمحاماة.
ا�شـم ال�شركــة
املـــادة ) 1 ( 

يكـــون ا�ســم ال�سركـــة: املجد اجلابري وعبدالرحمن الهطايل للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
)�سركة مدنية للمحاماة(.

مركــز ال�شركــة الرئي�شي
املـــادة ) 2 (

اأن  لل�سركـــة  ويجـــوز  عمان(،  )�سلطنة  م�سقط  حمافظة  فـي  الرئي�سي  ال�سركــة  مركز  يكــون 
تن�سئ فروعا اأخرى داخل ال�سلطنة وخارجها وذلك وفق ما يقرره ال�سركاء.

اأ�شماء ال�شركـاء وجن�شياتهم 
وحمـال اإقامتـهم وعناوينـهم

املـــادة ) 3 (

تتكون ال�سركة من ال�سركاء الآتيــن:

حمل الإقامة/ العنواناجلن�شيةال�شـــــمم

ولية بو�سر - حمافظة م�سقط عمايناملجـــــد بن علـــي بن خلفـــــان اجلــــابـــري1

عماينعبدالرحمن بن علي بن �سامل الهطايل 2
ولية العوابي - حمافظة 

جنوب الباطنة
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غر�س ال�شركــة
املـــادة ) 4 (

يتحدد غر�س ال�سركة فـي القيام باأعمال املحاماة وال�ست�سارات القانونية واأعمال الوكالة عن 

الآخرين فـي الدعاوى والأعمال القانونية الأخرى الكفـيلة بحفظ وا�سرتداد حقوق موكليهم 

اخلا�سة  فـي جمال احلقوق  والعمل  اأو معنوية،  مادية  كانت  �سواء  تلك احلقوق  والدفاع عن 

من  املحاماة  مبهنة  املرتبطة  الأعمال  وكل  وت�سجيلها  وحمايتها  وال�سناعية  الفكرية  بامللكية 

احل�سور مع اأو عن ذوي ال�ساأن اأمام الهيئات الق�سائية وهيئات التحكيم والدعاء العام واللجان 

فـي  عنهم  والدفاع  الأخرى  الر�سمية  التحقيق  وجهات  الق�سائي  الخت�سا�س  ذات  الإدارية 

الدعاوى التي ترفع منهم اأو عليهم واإبداء الراأي وامل�سورة القانونية لطالبيها و�سياغة العقود 

واتخاذ الإجراءات القانونية ب�ساأنها.

مـــدة ال�شــركة
املـــادة ) 5 (

تبداأ ال�سركة اأعمالها من تاريــخ موافقــة جلنـــة قبول املحامني، وت�ستمر اإلى اأن يتم حلها 

اأو ت�سفـيتها طبقا للقواعد املقررة لذلك.

راأ�س مــال ال�شركــة
املـــادة ) 6 (

راأ�س مال ال�سركة )10.000 ر.ع( ع�سرة اآلف ريــال عمانـــــي مق�ســم اإلــــى )2( ح�ستني بقيمة 

ا�سمية قدرها )5.000(  خم�سة اآلف ريــال عمانـــي للح�سة الواحدة، وفقا لالآتي:

الن�شبةعدد احل�ش�سال�شــــمم

املجـــــد بن علـــي بن خلفـــــان اجلــــابـــري1
) 1 (

ح�سة واحدة 
٪50

عبدالرحمن بن علي بن �سامل الهطايل 2
) 1 (

ح�سة واحدة
٪50
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كيفـية توزيع الأرباح واخل�شائر
املـــادة ) 7 (

ال�سركة، وفـي حالة  راأ�س مال  ال�سركاء بن�سبة ح�س�سهم فـي  توزع الأرباح واخل�سائر بني 

وجود خ�سارة فـي اإحدى ال�سنوات ترحل اإلى ال�سنة التالية، ول توزع الأرباح اإل بعد تغطية 

خ�سارة ال�سنوات ال�سابقة. 

مدير ال�شركـــة
املـــادة ) 8 (

اأ  - يتولى اإدارة ال�سركة املحامي/ املجد بن علي بن خلفان اجلابري واملحامي/ عبدالرحمن بن 

علي بن �سامل الهطايل، ويجوز تعيني مدير باتفاق ال�سركاء وميكن اأن يكون من بني 

ال�سركاء اأو غريهم من املحامني املرخ�س لهم مبزاولة مهنة املحاماة.

ب - يتولى املديــــر اإدارة وت�سيري اأعمــال ال�ســركة وفقا لهذا العقد وقانــون املحاماة والقرارات 

الوزارية ذات العالقة والنظام الداخلي لل�سركة.

ج - يعمل املدير على حتقيق اأغرا�س ال�سركة، ويكون له فـي �سبيل ذلك تقدمي املقرتحات 

والتو�سيات لل�سركاء ب�ساأن الآتي:

1 - ال�سيا�سة العامة لأن�سطة ال�سركة والربامج املتعلقة بها.

2 - امليزانيات واحل�سابات واإ�سدار اأوامر ال�سراء وذلك فـي اإطار الربامج وامليزانيات 

املعتمدة.

3 - اللوائح املنظمة لتقدمي اخلدمات القانونية.

4 - تنظيم اأوجه الت�سرف فـي موجودات ال�سركة.

5 - القواعد املتعلقة بتنظيم �سوؤون العاملني من املحامني.

6 - اختيار وتعيني واإنهاء خدمات موظفـي ال�سركة من غري املحامني وذلك ح�سب 

مقت�سيات العمل.

د - ي�ســاأل املديـــر ب�سفـــة �سخ�سيـــة جتـــاه ال�سركة اأو الغري عن خمالفة الأنظمة واللوائح 

اأو عقد ال�سركة اأو عن اخلطاأ فـي الإدارة.
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هـ - ل يجوز لل�سريك غري املدير اأن يتدخل فـي اإدارة ال�سركة ولكن له اأن يطلع بنف�سه فـي 

مركز ال�سركة على �سري اأعمالها واأن يفح�س دفاترها وم�ستنداتها واأن يوجه الن�سح 

ملديرها وله اأن يطلب من املحكمة املخت�سة اإلغاء اأي قرار ي�سدر عن ال�سركة ب�سورة 

خمالفة للقانون اأو لعقد ال�سركة.

و - يجــب علــى املديــر فـي حال رغبته فـي اعتــزال الإدارة اأن يخطــــر ال�سركــــاء بذلك قبل 

�سهرين على الأقــل من تاريــخ العتــزال واإل كان م�سوؤول عن كل �سرر يلحق بال�سركة 

نتيجة اعتزاله.

ز  - تلتزم ال�سركة باأعمال املدير التي قام بها با�سم ال�سركة والتي تدخل �سمن �سالحياته.

حقـوق وواجبـات ال�شركـاء

املـــادة ) 9 (

 اأ - ميار�س ال�سركاء مهنة املحاماة وفقا لقانون املحاماة ويلتزمون باأ�سول املهنة.

ب - ل يجـــوز لل�سريك دون موافقـــة باقــي ال�ســركــاء اأن ميــار�س حل�ســـابه اخلــا�س اأو حل�ساب 

الغري ن�ساطا م�سابها لن�ساط ال�سركة، اأو يكون �سريكا فـي �سركة تناف�سها.

ج - يجوز لأي �سريك اأن ين�سحب من ال�سركة بطريق التنازل عن ح�سته بعو�س اأو بدون 

للغري  التنازل  كان  اإذا  الآخرين  ال�سركاء  موافقة  وب�سرط  ال�سركاء،  من  لأي  عو�س 

ويجوز لكل �سريك اأن يطلب ا�سرتداد احل�سة املتنازل عنها بنف�س �سروط التنازل.

د - ل يكت�سب ورثـة ال�سريك املتوفى �سفة ال�سريـك، ويجوز لهم خالل )6( �ستة اأ�سهر من 

تاريخ الوفاة التنازل عن ح�سة مورثهم وفقا ملا يق�سي به هذا العقد.

هـ - كل قــــرارات ال�ســركاء بتعديل عقـــد ال�سركة اأو اإدخـــال �سركاء جـــدد اأو زيـــادة راأ�س مـــال 

ال�سركــة اأو تعديـــل ح�ســـة ال�سريـــك فـي امل�ساركـــة فـي اأربـــاح وخ�سائـــر ال�سركــة يجــب 

اأن يوافق عليها ال�سركاء بالإجماع.

و - ل يكون اجتماع ال�سركاء قانونيا اإل بح�سورهم جميعا.
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قيــود على ال�شركــاء
املـــادة ) 10 (

ل يحق لأي �سريك اأن يقوم بدون موافقة ال�سركاء الآخرين باأي من الأعمال الآتية: 
1 - اقرتا�س اأموال با�سم ال�سركة اأو ا�ستغالل �سمان خا�س بها اأو ال�ستفادة منه.

2 - اأن يتنازل اأو يحـــول اأو يرهــن اأو ي�سوي اأو يعفـي من اأي مطالبــات اأو ديون م�ستحقــة لل�سركة.
3 - اأن يعقد اأو ينفذ اأو ي�سلم اأي تنازل ل�سالح الدائنني اأو �سند اعرتاف بحكم اأو �سمان، 
اأو �سند تعوي�س اأو كفالة اأو عقد بيع اأو �سك رهن اأو اإبراء يتعلق باأي جزء جوهري 

من اأ�سول ال�سركة.
كيفـية حـل ال�شـركـة وت�شفـيتــها

املـــادة ) 11 (
اأ  - تنق�سي ال�سركة باأحد الأ�سباب الآتية:

1 - انتهاء مدتها ما مل ميد اأجلها.
2 - اندماج ال�سركة فـي �سركة اأخرى مبوافقة جلنة قبول املحامني.

3 - اإجماع ال�سركاء على حلها.
4 - اإذا نقــ�س عـدد ال�سركـــاء عن احلــد الأدنــــى املن�سو�س عليــه باملــــادة )2( من القرار 

الوزاري رقم 99/70، ومل ي�ستكمل خالل )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ النق�س.
5 - �سدور حكم ق�سائي نهائي بحلها.

6 - عدم ممار�سة ال�سركة ن�ساطها رغم مرور �سنة على تاأ�سي�سها، اأو توقفها عن ممار�سة 

ن�ساطهــا مــدة تزيـــد على )6( �ستـــة اأ�سهـر، ما مل تقرر جلنة قبول املحامني منحها 

مهلة ل تزيد على )6( �ستة اأ�سهر وذلك لت�سحيح اأو�ساعها.
7 - اأي اأ�سبــاب اأخـــــرى ينــ�س عليهـــا القـــرار الــــوزاري رقـــم 99/70 فـي �ســـاأن ال�ســـروط 

والإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركات املدنية للمحاماة.
ب - تدخــل ال�سركــة مبجرد انق�سائها فـي دور الت�سفـية، وحتتفـــظ بال�سخ�سيــة العتباريـــة 
بالقدر الالزم للت�سفـية، وي�ساف اإلى ا�سم ال�سركة خالل مدة الت�سفـية عبارة )حتت 

الت�سفـية(.
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ج - تنتهي �سلطة املدير بانق�ساء ال�سركة، ومع ذلك يظل قائما على اإدارة ال�سركة، ويعترب 

بالن�سبة للغري فـي حكم امل�سفـي اإلى اأن يتم تعيني جلنة الت�سفـية ويجب على املدير 

اإبالغ جلنة قبول املحامني فـي حال حتقق اأي �سبب من اأ�سباب انق�ساء ال�سركة وذلك 

خالل مدة ل تزيد على اأ�سبوعني من تاريخ حدوث ال�سبب. 

د  - تتم ت�سفـية ال�سركة وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 99/70. 

هـ - اإذا تقرر لأي �سبب اإنهاء اأعمال ال�سركــة وت�سفـية اأعمالها يتعيـــن اإنهاء كافـــة الق�سايــا 

ا�ستخدام  اإنهائها وميكن  كيفـية  على  ال�سركاء  بني  والتفاق  فـيها  العمل  التي يجري 

اأ�سول ال�سركة للوفاء بالتزاماتها عند القت�ساء.

القـانون الواجـب التطبـيق

املـــادة ) 12 (

باملر�سوم  ال�سادر  املحاماة  قانون  اأحكام  العقد تطبق  هــذا  فـــي  نــ�س  ب�ساأنــه  يرد  فـيما مل 

والإجراءات  ال�سروط  �ساأن  فـي   99/70 رقم  الوزاري  والقرار   ،96/108 رقم  ال�سلطاين 

الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركات املدنية للمحاماة.

املـــادة ) 13 (
فـي حالة اخلالف فـي تف�سري اأو تنفـيذ بنود ون�سو�س هذا العقد ي�سعى ال�سركاء اإلى حله 

وديا فاإذا مل يتم التفاق بينهم يجوز لأي منهم خالل ثالثني يوما من تاريخ اإر�سال اإ�سعار 

الت�سوية الودية اأن يطلب تعيني حمكم وفقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم 97/47.

توقيع ال�شركاء 

ال�شم: املجـــــد بن علـــي بن خلفـــــان اجلــــابـــري                                    التوقيـــع
ال�شم: عبدالرحمن بن علي بن �سامل الهطايل                                    التوقيـــع
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وزارة العمــــل

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

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

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

�سركة )املطاعم ال�سياحية العاملية( تقدمـــوا اإىل املديرية العامة للرعاية العماليــة بالــوزارة 

بطلـب ت�سجيـل نقابــة عماليـة, ولكــل مت�ســرر احلـق فـــي االعتـرا�ض على هـذا الطلـب, على 

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

لهـــذا الغـــر�ض, وذلك خـــالل ثالثيـن يومـا من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

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

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

)ال�سركة العمانية مل�ستح�سرات ال�سيدلة( تقدمـــوا اإىل املديريـــة العامـة للرعايـة العماليــة 

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

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

بالـــوزارة لهـــذا الغـــر�ض, وذلك خـــالل ثالثيـن يومـا من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
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(1429) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

¿É``````````ªY á``````æ£∏°S
 á`YÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh
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(22)2021/8/23 :Ëó≤àdG ïjQÉJ
(11)á∏é°ùŸG IOÉ¡°ûdG ºbQ
(15)π«é°ùàdG ïjQÉJ
(45)

ƒfQÉcƒd ∞«æ°üJLoc Cl.:( 51)

(71)
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2
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2ÊÉHÉj - ƒJƒeÉcÉ°S »cƒ°ùjÉc

3
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(73)1
2

(74)
1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG

2
3

(30)

á«≤Ñ°SC’G äÉfÉ«H

2021-003852  :ájƒdhC’G ºbQ

25/2/2021 :ájƒdhC’G ïjQÉJ

(12)         Ö∏£dG »`a êPÉªædG OóY (28)   Autombile (priority No. 2021-003852) êPƒ‰

           :Ö∏£dG ¬«£¨j …òdG èàæŸG     (54)

       

QÉªãà°S’G èjhôJh áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh
¿Ó`````````YEG

 ¥ƒ```≤M ¿ƒ````fÉb ΩÉµMC’ É``≤ah »````YÉæ°U êPƒ``‰ π`````«é°ùJ ø```Y á```jôµØdG á```«µ∏ŸG Iô``FGO ø``∏©J

.2008/67 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG á«YÉæ°üdG á``«µ∏ŸG

»YÉæ°U º°SQ hCG êPƒªæd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG
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¿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

103680 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.QÉ«¨dG ™£b

…ó°ùdG ¬`∏dGóÑY ∞«°S ≈`Ø£°üe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,323 :Ü.Q 300 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/7/19 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

103729 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

.¬«`aÎdGh á«∏°ùàdG ÜÉ©dCG

Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ÜÉHG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,111 :Ü.Q 1717 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/7/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 82+1.indd   1 2/9/22   2:10 PM
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122082 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.äGQÉ«°ùdG äGQGƒ°ù°ùcG ™«H

äGQÉ«°ùdG áæjõd ƒª°ù«f :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/19 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125906 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.É¡YGƒfCÉH á°ûªbC’Gh äÉLƒ°ùæŸGh ¢ùHÓŸG IQÉŒ

AÉjRCÓd ióædG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,121 :Ü.Q 498 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 82+1.indd   2 2/9/22   2:10 PM
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137072 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.≈¡≤e

ÊGô©°üdG áMGh :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/6/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

138916 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 ,Qƒ£Y ÒîÑJ äGô°†ëà°ùe,Qƒ£Y QƒgR äÉ°UÓN ,íFGhôdGh Qƒ£©∏d äƒjR ,Qƒ£Y áYÉæ°U

.Qƒ£©dG áYÉæ°üd ∂°ùe ,IQÉ«W äƒjR Qƒ£Y ,QƒgõdG Qƒ£©d á«°SÉ°SCG ô°UÉæY

Qƒ£©dG Gò°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/9/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 82+1.indd   3 2/9/22   2:10 PM
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139210 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.»cÓ¡à°SG …QÉŒ ™ª›

IQÉéà∏d π«∏dG Éé°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/9/19 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

139913 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 ,Iƒ¡≤dG  ,…óæg  ô“  ,π°ùY  ,á°ü∏°U  ,äGQÉ¡H  ,πHGƒJ  ,â«à∏◊Gh  πØ∏ØdGh  äÓ∏îŸGh  RQC’G

.áfhôµ©ŸG ,…É°ûdG ,πÿG

√Écô°Th ÉjófÉH ≈H ∫ÓJÉ› :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/10/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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140013 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

.(óæ¡dG RƒL âjRh º°ùª°ùdG âjRh ∫OôÿG âjR ™«H) ΩÉ©£∏d äƒjR

√Écô°Th ÉjófÉH ≈H ∫ÓJÉ› :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/10/15 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

142862 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

.õÑfl

ôKƒµdG õÑfl h äÓfi :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/1/26 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 82+1.indd   5 2/9/22   2:10 PM
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144152 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.á«`aô£dG äGó©ŸGh Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCG ìÓ°UEG

äÉeóî∏d ∂∏°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/3/8 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

145000 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.≈¡≤e

IQÉéà∏d á©eÓdG AÉbQõdG IOôeõdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/4/8 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 82+1.indd   6 2/9/22   2:10 PM

-82-



(1429) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

145927 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.ºYÉ£ŸG äÉeóN

IQÉéà∏d »éæŸG ó«©°S øH ∞«°S øH óªMCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/5/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

147164 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.IOQÉÑdGh áæNÉ°ùdG äÉHhô°ûŸG Ëó≤J äÉeóN »gÉ≤ŸG äÉeóN ,ºYÉ£ŸG äÉeóN

IQÉéà∏d ídGƒŸG ™«HÉæj :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

alamat 82+1.indd   7 2/9/22   2:10 PM
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(1429) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

147848 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H

Ω.Ω.¢T ¬fGƒNCGh ÊÉî«°T º°SÉb :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/8/15 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

148236 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.êÉ«µe ≥«MÉ°ùe ™«H ,êÉ«µe ™«H ,êÉ«µŸG ádGREG äGô°†ëà°ùe ™«H ,êÉ«µe äGô°†ëà°ùe ™«H

πLGõdG ÖcƒµdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/9/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 82+1.indd   8 2/9/22   2:10 PM

-84-



(1429) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149031 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

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

.á«Ñ£dG äGOGóeE’Gh á«ë°üdGh ájô£«ÑdGh á«dó«°üdG äGô°†ëà°ùª∏d á∏ª÷ÉH ™«ÑdG äÉeóN

áãjó◊G IQOÉædG Iôî°üdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉfi :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/9/30 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149813 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

.¢SQGóŸG ÉgôaƒJ »àdG º«∏©àdG äÉeóN

á«ÑgòdG ™jQÉ°ûª∏d øjô©dG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/11/4 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 82+1.indd   9 2/9/22   2:10 PM

-85-



(1429) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149837 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ,Ö«°SGƒ◊G  äÉ°TÉ°ûd  á°ü°üfl  á«bGh  á«°ûZCG  ,á«Mƒd  Ö«°SGƒM ,ádƒªfi  Ö«°SGƒM) ™«H

 ∞JGƒg ,∞JGƒg ∑Ó°SCG ,∞JGƒg äÉfƒahôµ«e ,∞JGƒg äÉYÉª°S ,á«Mƒ∏dG Ö«°SGƒë∏d áØ∏ZCG

 ∞JGƒ¡∏d  áØ∏ZCG  ,ájƒ∏N ∞JGƒg  ,á«cP  ∞JGƒg  ,á«µ∏°S’ ∞JGƒg  ,ádƒªfi  ∞JGƒg  ,ƒjó«`a

 ôJƒ«ÑªµdG ÜÉ©dC’ äÉ«›ôH ,(ôJƒ«ÑªµdG äÉ≤ë∏e) ∂jÉŸG ,á«còdG ∞JGƒ¡∏d äÉ¶aÉM ,á«còdG

 ôjƒ°üà∏d  äGÒeÉc  ,áÑ°SÉM  ä’BG  ,∫ƒªëŸG  ôJƒ«Ñªµ∏d  áªFÓe  äÉ°üæe  ,π«ªëà∏d  á∏HÉb

.(Üƒ°SÉM Iõ¡LCG ,ƒjó«`a äGÒeÉc ,»`aGôZƒJƒØdG

á«∏Ñ≤à°ùŸG è«∏ÿG ájDhQ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/11/4 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150053 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

.äGQÉ≤©dG IQGOEG ,¿ÉªàF’G ,äGQÉ≤©dG ÚªãJ ,Iô°ùª°ùdG ,äGQÉ≤©dG ÒLCÉJ

IQÉéà∏d áMô≤dG πjOÉæb :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/11/14 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 82+1.indd   10 2/9/22   2:10 PM
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(1429) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150280 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸGh ºYÉ£ŸG

¿GƒLQC’G áfGO :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/11/22 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150422 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.ájõcôe ¥Gƒ°SCG

IQÉéà∏d ∞°Sƒj ™°SGƒdGóÑY ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/11/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 82+1.indd   11 2/9/22   2:10 PM
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(1429) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151014 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

.¢†«H ∫’R ,(¢†«Ñ∏d áFõéàdGh á∏ª÷ÉH ™«ÑdG) ¢†«H

IQÉéà∏d √Écô°Th äGRQ §N ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/15 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151212 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.¥OÉæØdG äÉeóN

á«ŸÉ©dG ihõf çGôJ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 82+1.indd   12 2/9/22   2:10 PM
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(1429) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151214 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.äGQÉØM

IQÉéà∏d »Ñ©µdG ó°TGQ øH óªMCG øH º°SÉL :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151215 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.¿OÉ©ŸÉH »∏£dG ,IOGó◊G ,IQÉéædG

IQÉéà∏d ÊGò«°ûdG óªMCG øH Oƒ©°S øH óªMCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,ìô£e áj’h ,…hQ :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 82+1.indd   13 2/9/22   2:10 PM
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(1429) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151216 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 ,¥OÉæØdG äÉeóN ,ìÉ«°ùdG áeÉbEG øcÉeCG äÉeóN ,∫õædG äÉeóN ,ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH øjƒªàdG

 IÒ¨°üdG ¥OÉæØdG äÉeóN ,áàbDƒŸG áeÉbE’G øcÉeCG õéM ,¥OÉæØdG »`a õé◊G ,∫õædG õéM

.º«ÿG ÒLCÉJ ,äÉYÉªàL’G ±ôZ ÒLCÉJ ,äÓ«JƒŸG

Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ¿Éà°ùÑdG ¢Sóæ°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151218 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

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

IQÉéà∏d AGôë°üdG ∫ƒM :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 82+1.indd   14 2/9/22   2:10 PM

-90-



(1429) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151219 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

.á«æØdG ∫ÉªYC’Gh áYÉÑ£dGh QƒµjódGh øgódG »`a ΩGóîà°SÓd á«fó©e ≥FÉbQ

IQÉéà∏d á«°SÉŸG Úæ«©dG áMGh :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151220 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ájÉæ©dG π«ªŒ äGô°†ëà°ùeh ΩÉªëà°SÓd á«∏«ªŒ äGô°†ëà°ùeh êÉ«µŸG äGô°†ëà°ùe ™«H

.Qƒ£©dG ø°Tƒ∏dGh ô©°ûdG âjR h Iô°ûÑdÉH

≥dCÉàŸG ó¡°ûdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 82+1.indd   15 2/9/22   2:10 PM
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(1429) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151221 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.≥jƒ°ùJ ,øjôNBÓd äÉ©«ÑŸG èjhôJ ,(É¡YGƒfCG áaÉµH á«FGò¨dG OGƒŸG ™«H) ™∏°ùdG ¢VôY

IQÉéà∏d »ª°†¡÷G Oƒ©°ùe ƒHCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,Ö«°ùdG áj’h ,á«Hƒæ÷G ídGƒŸG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151222 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

.á«fhÎµdE’G IQÉéàdG äÓeÉ©Ÿ É«LƒdƒæµàdG ΩGóîà°SÉH Ωóîà°ùŸG ábOÉ°üe äÉeóN

∫ÉªYCÓd IóëàŸG ÚJƒdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 82+1.indd   16 2/9/22   2:10 PM
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(1429) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151223 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

IQÉéà∏d »îjÉ°ûŸG ô°ü«≤dG ƒHCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151225 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.á«FÉHô¡µdGh á«ë°üdG OGƒŸG ™jRƒJh ™«H

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á«∏NGódG Qƒ°ùL :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 82+1.indd   17 2/9/22   2:10 PM
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(1429) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151226 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

.á¨∏dG ºLÎe äÉeóN

ÖjQóà∏d §≤°ùe ó¡©e :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151227 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

.(ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe) á«Ñ£dG á«°üî°ûdG ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe

IQÉéà∏d á«°SÉŸG ¢ùJƒ∏dG IôgR :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉfi ,äGôeÉ©dG áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 82+1.indd   18 2/9/22   2:10 PM
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(1429) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151228 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóNh ,ºYÉ£ŸG äÉeóN

ájQÉéàdG ™jQÉ°ûª∏d ≥dÉÿGóÑY óªfi :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉfi ,äGôeÉ©dG áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151233 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 ,äÉé∏ãe äÉHô°T ,á°ü∏°U ÜÉ°ûàc ,πN ,í`ªb Ú`ëW ,ΩÉ`©£∏d ≥`«bO ,â`jƒµ°ùH ,IQOƒ`H π`HGƒJ

.Ióªfi áXƒH äÉæé©ŸG øe ´ƒf ¿É°Shôc ,QÉ¡H ΩhôØe ΩƒK

á«dhódG ∫É°†f ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 82+1.indd   19 2/9/22   2:10 PM
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(1429) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151235 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.õHÉîŸG äÉeóNh ≥jƒ°ùJ

á∏eÉ°ûdG ΩÉ°SôdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151236 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.(äÉÑcôŸG ™«ª∏Jh ∞«¶æJ) äÉÑcôŸG ∞«¶æJ

QÉªãà°SÓd á∏eÉµàŸG IQGó°üdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 82+1.indd   20 2/9/22   2:10 PM
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(1429) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151237 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ≥jƒ°ùàdG ,É¡«©FÉHh äÉeóÿGh ™∏°ùdG …Î°ûŸ á«fhÎµdEG ¥ƒ°S áMÉJEG

.á«≤jƒ°ùJ hCG ájQÉŒ ¢VGôZC’ ∂∏¡à°ùŸG §«ªæJ ,»`aGó¡à°S’G

IQÉéà∏d »ÁõÿG ¿É£∏°S øH »∏Y øH ºã«g :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151238 :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 ,ºYÉ£ŸG äÉeóN

…ójÉ≤dG ⁄É°S ÖjôZ á°ûFÉY á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 82+1.indd   21 2/9/22   2:10 PM
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(1429) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151239 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.π«ªéàdG OGƒe ™«H

∫ÉªYCÓd á∏°VÉØdG áæjóŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,ô°TƒH áj’h ,á«YÉæ°üdG AÓZ :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151242 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

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

.áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG Ëó≤J ºYÉ£e äÉeóN

IQÉ``````éà∏d øjõdG Qó«M :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 82+1.indd   22 2/9/22   2:10 PM

-98-



(1429) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151243 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

.¿Éæ°SC’G ÖW äÉeóN

á«Ñ£dG Üó«¡ŸG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151244 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

.¥ÓM

IQÉéà∏d »ª°TÉ¡dG Ú≤«dG ƒHCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/22 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 82+1.indd   23 2/9/22   2:10 PM
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(1429) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151245 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.(É¡JGójó“h á«ë°U OGƒe) AÉæÑ∏d á«fó©e ÒZ OGƒe 

∂«eGô°ù∏d ácÈdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/22 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151246 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a

 äÉeóN ,á`«fƒfÉ≤dG ≥`FÉKƒdG OGó`YEG äÉeóN ,á«fƒfÉ≤dG çÉëHC’G ,≥«≤ëàdG ä’Éch äÉeóN

 ΩÉY ºYO) á«fƒfÉ≤dG IƒYódG äÉeóN ,Ò¨dG ídÉ°üd Oƒ≤©dG ≈∏Y ¢VhÉØàdÉH á£ÑJôe á«fƒfÉb

 äÉeóN ,áWÉ°SƒdG äÉeóN ,ÊƒfÉ≤dG ∫Éãàe’G ≥«bóJ ,áæ«©e á``°SÉ«°S hCG Ö``Ñ°ùd á``«°UƒJ hCG

 áHÉéà°S’G  »`a  á«fƒfÉ≤dG  IQƒ°ûŸG  ,¢ü«NGÎ∏d  á«fƒfÉb  IQGOEG  ,á``bhô°ùŸG  äÉ``µ∏àªŸG  Ö≤©J

 äGQÉ°ûà°S’G ,äÉ«›ÈdG ô°ûf QÉWEG  »`a ,á«fƒfÉb äÉeóN ¢ü``«NÎdG ,äGAÉ£©dG äÉÑ∏£d

.Iôé¡dG ∫É› »`a á«fƒfÉb äÉeóN ,´GÎN’G äGAGôH §FGôÿG º°SQ á≤∏©àŸG á«fƒfÉ≤dG

á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ájó©°ùdG áª«©f Öàµe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,Ö«°ùdG áj’h ,¢VƒÿG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/22 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 82+1.indd   24 2/9/22   2:10 PM
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(1429) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151247 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.ºYÉ£ŸG äÉeóN

ájQÉéàdG »Hƒ≤©«dG øÁCG ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/22 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151249 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.ºYÉ£ŸG äÉeóN ,»gÉ≤ŸG äÉeóN

áÑjò©dG ÜÉÑ°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/22 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 82+1.indd   25 2/9/22   2:10 PM
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(1429) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151250 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

.»æ¡ŸG ÖjQóàdG IOÉYEG ,ÖjQóJ πª©dG äÉ°TQh IQGOEGh º«¶æJ

QÉë°U á©eÉL :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/22 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151251 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 í``FÉ°üf »``æ¡ŸG ¬``«LƒàdG ,Ö``jQóJ π``ª©dG äÉ`°TQh IQGOEGh º``«¶æJ ,¢Vô```Y »```∏ª©dG Ö```jQóàdG

.ÖjQóàdG OÉ°TQEG ,á«ÑjQóJ hCG á«ª«∏©J

áãjó◊G §≤°ùe Éª°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/22 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 82+1.indd   26 2/9/22   2:10 PM
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(1429) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151252 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.ºYÉ£ŸG äÉeóN

»Jƒ¡dG AÉ°ù«e :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/22 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151254 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

.á«Hƒ°SÉM èeGôH º«ª°üJ

¿ƒjCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/22 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 82+1.indd   27 2/9/22   2:10 PM
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(1429) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151255 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG h É¡YGƒfCÉH á°ûªbC’Gh äÉLƒ°ùæª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG 

 ¢ùHÓª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a ¬FõéàdÉH ™«ÑdG ™∏°ùdG ™HGƒJh ájó∏÷G ™∏°ùdGh ÖFÉ≤◊Gh

 ôLÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdGh  äÉYÉ°ù∏d  á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a  ¬FõéàdÉH  ™«ÑdGh  IõgÉ÷G

.ájòMCÓd á°ü°üîàŸG

ä’hÉ≤ŸGh äÉeóî∏d »HƒWô≤dG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/22 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151258 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.¥ƒ°ùJ πfi

IOhóëŸG πjóæ≤dG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/22 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 82+1.indd   28 2/9/22   2:10 PM
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(1429) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151259 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

.êÓ©dG äÉeóN ,»©«Ñ£dG êÓ©dG

IQÉéà∏d áãjó◊G AÉcôH Ú≤j :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/22 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151260 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

.á«ªbôdG ™HÉ£ŸG

ájQÉéàdG ôîØdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/22 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 82+1.indd   29 2/9/22   2:10 PM
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(1429) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151261 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

á≤dCÉ`àŸG øFGóŸG IôgR :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/22 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151263 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.AÉæÑdG

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á«dhódG AÉª°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/22 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1429) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151264 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.áWÉ«ÿG äGhOCGh á°ûªbC’G ™«H

AÉjRCÓd »°Sóæ°ùdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/22 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151267 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 í«HÉ°üe  ,∞≤°ùdG  AGƒ°VCG  ,äÉjôK  ,IAÉ```°VEÓd  ¢ù«fGƒa  ,í```«HÉ°üe  ,á```«FÉHô¡c  í«HÉ°üe  ™«H

.á«°SÉ°SC’G í«HÉ°üŸG ,á«°SÉ«b í«HÉ°üe ,á«æ«°U

IóëàŸG ¿ƒYóÑŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 82+1.indd   31 2/9/22   2:10 PM
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(1429) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151268 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a

 IQGOEG ,á«fƒfÉ≤dG IQÉ°ûà°S’G äÉjÉ¨d ájôµØdG á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M ó°UQ ,ájôµØdG á«µ∏ŸG äGQÉ°ûà°SG

 ,Ò¨dG  ídÉ°üd Oƒ```≤©dG  ≈```∏Y ¢VhÉ```ØàdÉH  á```£ÑJôe á«fƒfÉb äÉeóN ,¢ü«NGÎ∏d  á«fƒfÉb

 ºYO)á«fƒfÉ≤dG  IƒYódG  äÉeóN  ,äGAÉ£©dG  äÉ```Ñ∏£d  á```HÉéà°S’G  »````a  á```«fƒfÉ≤dG  IQƒ```°ûŸG

.Iôé¡dG ∫É› »`a á«fƒfÉb äÉeóN ,áæ«©e á°SÉ«°S hCG ÖÑ°ùd á«°UƒJ hCG ΩÉY

¿ƒ«fƒfÉb ¿hQÉ°ûà°ùeh ¿ƒeÉfi »∏«©°ûdG óªfi :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151269 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 í```FÉ°üf  »```æ¡ŸG  ¬«```LƒàdG  ,ÖjQóJ  πª©dG  äÉ°TQh  IQGOEGh  º«¶æJ  ,¢VôY  »∏ª``©dG  Ö``jQóàdG

 áaô©e ,á«∏«ã“ Iõ¡LCG ÉgôaƒJ »àdG ÖjQóàdG äÉeóN ,ÖjQóàdG OÉ°TQEG ,á«ÑjQóJ hCG á«ª«∏©J

.ÖjQóJ π≤ædG á«`Ø«c

É«LƒdƒæµàdGh á«æ≤àdG äÉeóÿ AGÈÿG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 82+1.indd   32 2/9/22   2:10 PM
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(1429) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151270 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151271 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a

.RÉ¨dG hCG AÉŸG Ò°SGƒeh Iõ¡LC’ áeÓ°ùdG ΩRGƒd

áãjó◊G AÉÑ¡°ûdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 82+1.indd   33 2/9/22   2:10 PM

-109-



(1429) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151272 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.IõgÉ÷G ¢ùHÓŸGh äÉjÉÑ©dG ™«H ,™∏°ùdG ¢VôY

ájô°ü©dG ∫ÉªYCÓd Oƒ∏N :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151273 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a

.á«fƒfÉ≤dG çÉëHC’G

¿ƒ«fƒfÉb ¿hQÉ°ûà°ùeh ¿ƒeÉfi »∏«©°ûdG óªfi :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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151292 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.äÉÑcôŸG áfÉ«°U

äÉeóÿGh IQÉéà∏d »◊É°üdG »∏Y :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,ô°TƒH áj’h ,á∏«Ñ©ŸG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151296 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

.¢SÉ«≤dG IôjÉ©ŸG ,áÄ«ÑdG äÉeƒ∏©e ∫É› »`a çÉëHCG

äÉeóÿG IQGOE’ ¿ƒHôc :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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151297 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.Üƒ£dÉH AÉæÑdG ,ä’É≤°ùdG Ö°üf ,á«FÉHô¡µdG Iõ¡LC’G ìÓ°UEGh Ö«côJ

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151298 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

.á«Ñ£dG äGOÉ«©dG äÉeóN

á∏≤æàŸG á«Ñ£dG äÉeóÿG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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151299 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

 Ωƒ◊  ,(óª›h  OÈe  êRÉW  øLGhO)  Ωƒ◊  ,(øLGhó∏d  ï∏°ùe)  á«M  ÒZ  øLGhO  Ωƒ◊

.(äÉ°SÉ≤a)¢†«H ,áÑ∏©e Ωƒ◊ ,áXƒØfi

IQÉéà∏d ¬∏Môe πªLCG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151304 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 äÉjÉ¨d äƒjR ,π«ªéàdG ¢VGôZC’ ÚLhQó«¡dG ó«°ùchÒH ,π«ªéàdG ¢VGôZC’ á«ægO OGƒe

 äƒjR  ,OQƒdG  âjR  ,í``FGhôdGh  Qƒ```£©∏d  äƒjR  ,≈eGõÿG  âjR  ,Úª°SÉ«dG  âjR  ,π«ªéàdG

 áYÉæ°üd ´Éæ©f ,…ô£Y âjR ´Éæ©ædG äÉ°UÓN ,á«°ûæJ º«©æJ äGô°†ëà°ùe ,áæjõdG ¢VGôZC’

 ô©°ûdG ó«©Œ äÓ£Ñe ,Qƒ£©dG áYÉæ°üd ∂°ùe ,ÖLGƒ◊G π«ªŒ äGô°†ëà°ùe ,Qƒ£©dG

 ,Qƒ£Y áYÉæ°U  ,ôaÉXC’ÉH  ájÉæ©dG  äGô°†ëà°ùe  ,IQÉ©à°ùe  ôaÉXCG  ,Qƒ£Y ,ƒÑeÉ°T  ,ºFGódG

 ,êÉ```«µe  ≥```«MÉ°ùe  ,π```«ªéàdG  ¢VGô``ZC’  º```gGôe  ,Iô```°ûÑdÉH  á``jÉæ©∏d  π«ªŒ äGô°†ëà°ùe

 ,á«∏«ªŒ ÆÉÑ°UCG  ,ÖLGƒ◊G ΩÓbG ,á¡jôµdG íFGhôdG ádGRE’ ¿ƒHÉ°U ,ábÓM äGô°†ëà°ùe

 ,π«ªéàdG  ¢VGôZC’  Rƒ∏dG  Ö«∏M  ,ô¡£e  á``Ñ°ûdG  ô``éM  ,â``«dGƒà∏d  OGƒ```e  ¥ô©∏d  äGOÉ°†e

 äÉjÉ¨d π«ªŒ äGô°†ëà°ùe ,≈ë∏dG ÆÉÑ°UCG ,π«ªŒ äGô°†ëà°ùe QGôª°SEÓd äGô°†ëà°ùe

 äGPGPQ ,π«ªéàdG ¢VGôZC’ ∞°û∏d áæjR Ωƒ°SQ ,IQÉ©à°ùŸG ¢TƒeôdG â«Ñãàd ≥°UGƒd ,∞«ëæàdG

 ,±ÉL ƒÑeÉ°T ,á«∏«ªŒ ¢VGôZC’ QÉÑ°üdG äGô°†ëà°ùe ,QƒîÑdG OGƒYCG ,ºØdG áëFGQ ¢TÉ©f’

 Ö∏Y  ,»∏«ªŒ  ≠«Ñ°U  AÉæM  ,¢ùª°ûdG  øe  ájÉbƒdG  äGô°†ëà°ùe  ,á©æ°üe  á≤°U’  ôaÉXCG

 äGô°†ëà°ùÃ  á∏∏Ñe  πjOÉæe  ,ô©°ûdG  º«©æàd  äGô°†ëà°ùe  ,ô©°û∏d  º°SÓH  ,IÉØ°ûdG  ôªMCG
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 ,¿Éæ°SC’G ¢†««ÑJ §FGô°T ,á«∏«ªŒ äÉjÉ¨d ÚL’ƒµdG äGô°†ëà°ùe ,π«ªéàdG OGƒe ádGRE’

 ájÉæ©∏d á«ÑW ÒZ äGô¡£e ,á«JÉÑf π«ªŒ äGô°†ëà°ùe ,ájô£Y äƒjR á«FGòZ äÉ¡µæe

 ä’ƒ°ùZ ,ôaÉXC’G AÓW äÓjõe ,π«ªéàdG äÉjÉ¨d ÜÉ°ûYCG äÉ°UÓN ,á«°üî°ûdG áaÉ¶ædÉH

 ,∫ÉØWCÓd  π«ªŒ  äGô°†ëà°ùe  ,¥ô©∏d  á∏jõe  hCG  á«°üî°ûdG  áë°üdG  ¢VGôZC’  á«∏Ñ¡e

 áHô°ûe  πØ£dG  πjOÉæe  ,á«°üî°ûdG  áaÉ¶ædG  ¢VGôZC’  ºØdG  áëFGQ  ¢TÉ©fEG  äGô°†ëà°ùe

 Ωóîà°ùj íë°üe Ú©∏d π«L ,(π«ªŒ äGô°†ëà°ùe á¨Ñ°U) áª°ùH ,∞«¶æJ äGô°†ëà°ùÃ

 º°ù÷G AÓW ,(¬Lƒ∏d áØ¶æe h áª≤©e) QÓ°ùjÉe √É«e ,ôaÉXCG ™ª∏e ,á«∏«ªŒ ¢VGôZC’

 ,êÉ«µŸG  ádGREG  äGô°†ëà°ùe  ™e  Üô°ûe  »æ£b  ±ƒ°U  ,¿Éæ°SCG  ¿ƒé©e  ,π«ªéàdG  ¢VGôZC’

 ,Rƒ∏dG ¿ƒHÉ°U ,Rƒ∏dG âjR ,ï∏L äGô°†ëà°ùe ,º«©æJ IQÉéM ,QÉ©à°ùŸG ô©°ûdG â«Ñãàd ≥°UGƒd

 ,ábÓM ¿ƒHÉ°U ,ΩÉªëà°SÓd á«∏«ªŒ äGô°†ëà°ùe ,AÉbQõdG á¨Ñ°üdG π«°ù¨∏d á∏«f ,¿ƒHÉ°U

 ¥ƒë°ùe ,äƒªZÈdG âjR ,á«∏«ªŒ á©æbCG  ,π«ªéàdG ¢VGôZC’ ø£b OGƒYCG ,IÉØ°ûdG AÓW

 ™ª∏e ,á«ÑW äÉjÉ¨d â°ù«d ºØ∏d ä’ƒ°ùZ ,Iô°ûÑdG ¢†««ÑJ äÉÁôc ,π«ªéà∏d »≤f Ò°TÉÑW

 ó«©Œ äGô°†ëà°ùe ,ô©°û∏d äÉfƒ∏e ,ô©°û∏d ,ø°Tƒd ∫ƒ°ùZ ,êÉ«µe äGô°†ëà°ùe ,ôaÉXCG

 ,äÉ©ª∏e ™«ª∏J äGô°†ëà°ùe ,π≤°U äGô°†ëà°ùe ,¢Tƒeô∏d π«ªŒ äGô°†ëà°ùe ,ô©°ûdG

 Ò°TÉÑW  ,π«ªŒ  äGô°†ëà°ùe  ,,IôØæ°S  èë°S  IOÉe  ΩófGQƒc  ,OÉÑµdG  øe  ájô£Y  äƒjR

 äGô°†ëà°ùe ,á«∏«ªŒ äÉÁôc ,π≤°U äÉÁôc ,á«∏«ªŒ ΩÓbG ,™≤ÑdG äÓjõe ,∞«¶æJ

 ádGREG ™ª°T ,ô©°T äÓjõe ,QƒîH ,ô£©e AÉe ,≈eGõÿG AÉe ,¿Éæ°SCG äÉØ¶æe ,êÉ«µŸG ádGREG

 ô°UÉæY  ,∞«¶æJ  äGô°†```ëà°ùe  ,êÉ```«µe  ,Qƒ```£Y  Qƒ```gR  äÉ°UÓN  ,ájô£Y  äƒjR  ,ô©°ûdG

 ÚdRÉa ,ájô£Y äƒjR ∂©µ∏d äÉ¡µæe ,Qƒ£Y ÒîÑJ äGô°†ëà°ùe ,QƒgõdG Qƒ£©d á«°SÉ°SCG

.π«ªéàdG ¢VGôZC’

IQÉéà∏d ô°†NC’G AGƒ∏dG QƒgR ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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151305 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.ºYÉ£ŸG äÉeóN ,äÉjÒàaÉµdG äÉeóN ,»gÉ≤ŸG äÉeóN

ájô°ü©dG …Qƒ÷G ≥FGóM :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151316 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 20 áÄØdG »`a

.çÉKCG

IQÉéà∏d IôgGõdG á°üjƒ¨dG AÉª°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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151317 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.äÉÑcôŸG áfÉ«°Uh ∞«¶æJ

Iõ«ªàŸG ™jQÉ°ûª∏d ‹ÉÑ≤ŸG QòæŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151319 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

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

IQÉéà∏d áãjó◊G RÉé◊G ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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151321 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 äGQÉ°ùØà°SG ,∫ÉªYC’G IQGOEG »`a IóYÉ°ùŸG ,¿ÓYEGh ájÉYO ,á«ª«¶æJ äGQÉ°ûà°SGh ∫ÉªYCG IQGOEG

.∫ÉªYC’G øY

Òª©àdGh AÉ°ûfEÓd è«∏ÿG ¥hô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151646 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ä’Éch  äÉeóN  ,äÉfÓYE’G  ≥°üd  ,∫ÉªYC’G  øY  äGQÉ°ùØà°SG  ,∫ÉªYC’G  IQGOEG  »`a  IóYÉ°ùŸG

 OGƒe ô°ûf ,áØ∏µàdG QÉ©°SG π«∏– ,ájQÉéàdG äÉeƒ∏©ŸG ä’Éch äÉeóN ,ôjó°üàdGh OGÒà°S’G

 äGó©ŸGh ä’B’G ÒLCÉJ ,∞«XƒàdG ä’Éch äÉeóN ,Qƒ°üdG ï°ùf äÉeóN ,¿ÓYE’Gh ájÉYódG

 äGQÉ°ûà°SGh  ∫ÉªYCG  IQGOEG  ,äÉHÉ°ù◊G  ≥«bóJ  ,äÉHÉ°ù◊G  ôjQÉ≤J  OGóYEG  ,áÑ°SÉfi  ,á«ÑàµŸG

 ádB’G  ≈∏Y  áYÉÑW  ,∫ÉªYC’G  IQGOEG  äGQÉ°ûà°SG  ,Ú`ØXƒŸG  ¿hDƒ°T  IQGOEG  äGQÉ°ûà°SG  ,á«ª«¶æJ

 ∫ÉªYC’G IQGOEG  »`a IóYÉ°ùŸG ,ô°TÉÑŸG ójÈdÉH ¿ÓYE’G ,™∏°ùdG ¢VôY ,Üƒ°SÉ◊G  hCG  áÑJÉµdG

 AGÈÿG äÉeóN ,äÉæ«©dG ™jRƒJ ,¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe åjó– ,á«YÉæ°üdG hCG ájQÉéàdG

 »`a  ≥FÉ≤◊G  »°ü≤J  ,∫ÉªYC’G  º««≤J  ,¥ƒ°ùdG  äÉ°SGQO  ,»æ∏©dG  OGõŸÉH  ™«ÑdG  ,ájÉØµdG  »`a

 ájÉYódG ¢Uƒ°üf ô°ûf ,∫ÉªYC’G º«¶æJ äGQÉ°ûà°SG ,¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe ÒLCÉJ ,∫ÉªYC’G

 ,∫GõàN’G ,áeÉ©dG äÉbÓ©dG ,∫ÉªYC’G çÉëHCG ,ƒjOGôdÉH ¿ÓYE’G ,¿ÓYEGh ájÉYO ,¿ÓYE’Gh

 ,áeÉY ¢VôY äÉeóN ,á«Ñàµe ∞FÉXh ä’É°üJ’G ï°ùf ,¿ƒjõØ∏àdG ÈY ¿ÓYE’Gh ájÉYódG

 êPÉ‰ OGóYEG äÉeóN ,∫ÉªYC’G IQGOEG »`a IQƒ°ûŸG äÉeóN ,¿ÓYE’Gh ájÉYódG ä’Éch äÉeóN

 äGQÉ°ûà°SG  ,á›ÈŸG äÉØ∏ŸG  IQGOEG  ,≥jƒ°ùàdG  çÉëHCG  ,äÉ©«ÑŸG  èjhôJ hCG  ¿ÓYE’Gh ájÉYódG

 äÉeƒ∏©ŸG ,á«FÉYO hCG ájQÉŒ äÉjÉ¨d ¢VQÉ©ŸG º«¶æJ ,ájOÉ°üàb’G äGDƒÑæàdG ,á«æ¡ŸG ∫ÉªYC’G
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 äÉeóN ,OGôa’G ∞«XƒJ ,ÖJGhôdG ±ƒ°ûc OGóYEG ,…CGôdG äÉYÓ£à°SG ,∫ÉªYC’G øY QÉÑNC’Gh

 ,ájQÉJôµ°ùdG äÉeóN ,øjôNBÓd äÉ©«ÑŸG èjhôJ ,á«fÓYE’G äÉMÉ°ùŸG ÒLCÉJ ,∫ÉªYC’G π≤f

 º«¶æJ ,¢Uƒ°üædG á÷É©e ,øjOƒLƒŸG ÒZ ÚcÎ°ûª∏d ∞JÉ¡dG ≈∏Y OôdG ,ÖFGô°†dG OGóYEG

 ∫ÉªYCG  IQGOEG  ,…ójÈdG  Ö∏£dÉH  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  ,øjôNBÓd  ∞ë°üdG  »`a  äÉcGÎ°T’G

 º«¶æJ  ,Üƒ°SÉM  äÉfÉ«H  óYGƒb  »`a  äÉeƒ∏©ŸG  ™«ªŒ  ,AGOC’G  ÊÉæa  ∫ÉªYCG  IQGOEG  ,¥OÉæØdG

 ,á«fÓYEGh  ájQÉŒ  äÉjÉ¨d  á«æ¡e  ¢VQÉ©e  º«¶æJ  ,Üƒ°SÉM  äÉfÉ«H  óYGƒb  »`a  äÉeƒ∏©e

 äÉeóN ,Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T ≈∏Y Iô°TÉÑŸG ájÉYódGh ¿ÓYE’G ,ôjƒ°üàdÉH ï°ùædG ä’BG ÒLCÉJ

 »`a äÉeƒ∏©ŸG øY åëÑdG ,iôNG ∫ÉªYC’ äÉeóNh ™∏°S AGô°T øjôNBÓd ÚeCÉJ hCG  Ò`aƒJ

 äÉeóN  ,ΩÓY’G  πFÉ°Sh  »`a  ¿ÓYE’Gh  ájÉYó∏d  âbh  ÒLCÉJ  ,øjôNBÓd  Üƒ°SÉM  äÉØ∏e

 á«°ùØædG äGQÉÑàN’G ,™«ÑdG ä’BG  ÒLCÉJ ,∞ë°üdG »`a áª¡ŸG äÉeƒ∏©ŸG hCG  QÉÑNC’G ´É£àbG

 äÉjÉ¨d ΩÓY’G πFÉ°Sh ≈∏Y ™∏°S ¢VôY ,QÉ©°S’G ÚH áfQÉ≤ŸG äÉeóN ,Ú`ØXƒŸG QÉ«àN’

 ,äÉeóÿG hCG äÉéàæŸG QÉ«àNG »`a Úµ∏¡à°ùª∏d íFÉ°üfh ájQÉŒ äÉeƒ∏©e ,áFõéàdÉH ™«ÑdG

 ,AGô°ûdG äÉÑ∏£d ájQGO’G á÷É©ŸG ,Ò¨dG ídÉ°üd ä’É°üJ’G äÉeóN »`a äÉcGÎ°T’G º«¶æJ

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

 ,äÉ«FÉ°üM’G  ™«ªŒ  ,¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  ¢Uƒ°ü```f  áHÉàc  ,IôJƒØdG  äÉeóN  ,∫ÉªYC’G  »`a

 ¢VGôZCÓd  AÉjR’G  ¢VhôY  ,ádÉØc  øY  åëÑdG  ,¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  äÉjÉ¨d  §«£îàdG

 ,Ú«°VÉjôdG  ¢UÉî°TCÓd  ∫ÉªYC’G  IQGOEG  ,á«fÓYE’G  ΩÓaC’G  êÉàfEG  ,`d  º«¶æJ  á«éjhÎdG

 á«dó«°üdG  äGô°†ëà°ùª∏d  áFõéàdG  äÉeóN  ,∞JÉ¡dG  ÈY  ≥jƒ°ùàdG  äÉeóN  ,≥jƒ°ùJ

 ∫É°üJ’G äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ ,™«Ñ∏d Ö°UÉæe ÒLCÉJ ,á«Ñ£dG äGOGóeE’Gh á«ë°üdGh ájô£«ÑdGh

 ™bGƒe »`a ácô◊G  Ú°ù– ,äÉ©«ÑŸG  õjõ©àd åëÑdG ∑ôfi  Ú°ù– ,∫ÉªYC’Gh IQÉŒÓd

 IQGOEG  ,ájQÉéàdG  áWÉ°SƒdG  äÉeóN  ,äGô≤ædG  Oó©H  ™aódG  ≈∏Y  ºFÉ≤dG  QÉ¡°TE’G  ,âfÎfE’G

 ,Ò¨dG ÜÉ°ù◊ ájQÉéàdG äÉ≤Ø°üdG ó≤Yh ¢VhÉØàdG ,øjóbÉ©àŸG äÉeóÿG …OQƒŸ ∫ÉªYC’G

 ∫ÉªYC’G ™jQÉ°ûe IQGOEG äÉeóN ,á«Hƒ°SÉ◊G äÉfÉ«ÑdG óYGƒb »`a äÉfÉ«ÑdG áfÉ«°Uh åjó–

 á«fhÎµdEG ¥ƒ°S áMÉJEG ,âfÎfE’G ™bGƒe ≥jôW øY ∫ÉªYC’G äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ ,AÉæÑdG ™jQÉ°ûŸ

 Ò«°ùà∏d á«LQÉN äÉ¡éH áfÉ©à°SG ,á«FÉYO OGƒe º«ª°üJ ,É¡«©FÉHh äÉeóÿGh ™∏°ùdG …Î°ûŸ

 ,Ò¨∏d  OGó°ùdG  èeGÈd ájQÉŒ IQGOEG  ,»Ñjô°†dG  QGôbE’G  ´GójEG  äÉeóN ,äÉcô°û∏d  …QGOE’G
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(1429) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 äÉjÉ¨d  ÖjƒdG  ™bGƒe  á°Sô¡a  ,Ò¨∏d  á«JGP  IÒ°S  áZÉ«°U  ,Ò¨∏d  á«FÉYO  äÉàa’  ÒLCÉJ

 ∞FÉXh  ó«YGƒŸG  á›ôH  äÉeóN  ,Úª¶àæŸG  øjôaÉ°ùŸG  èeGôH  IQGOEG  ,á«fÓYEG  hCG  ájQÉŒ

 áHÉàc ,Úµ∏¡à°ùŸG  A’h IQGOEG  èeGôH ,á«Ñàµe ∞FÉXh ó«YGƒŸÉH  ÒcòàdG  äÉeOóN ,á«Ñàµe

 åjó–  ,áHƒàµŸG  äÉfÉ«ÑdGh  ä’É°üJ’G  π«é°ùJ  ,á«fÓYEG  äÉjÉ¨d  äÉgƒjQÉæ«°ùdG  ¢Uƒ°üf

 ,á«FÉYO  hCG  ájQÉŒ  äÉjÉ¨d  äÉeƒ∏©ŸG  ¢SQÉ¡a  ™«ªŒ  ,äÓé°ùdG  »`a  äÉfÉ«ÑdG  áfÉ«°Uh

 ´É£≤dG  »`a  Ú∏ªàëŸG  øjôªãà°ùŸG  ÚH  ≥«`aƒà∏d  ∫ÉªYC’G  ´É£b  »`a  áWÉ°SƒdG  äÉeóN

 IQÉ°ûà°S’G  ,ó©H  øY  ¥ƒ°ùàdG  èeGôH  êÉàfEG  ,πjƒ“  øY  ÚãMÉÑdG  ∫ÉªYC’G  OGhQh  ¢UÉÿG

 äÉ«é«JGÎ°SG ¿CÉ°ûH IQÉ°ûà°S’G ,áeÉ©dG äÉbÓ©dG ∫É› »`a ∫É°üJ’G äÉ«é«JGÎ°SG ¿CÉ°ûH

 ™∏°ù∏∏d èjhÎdG ,Ò¨dG º°SÉH ∫ÉªYC’G Oƒ≤Y ≈∏Y ¢VhÉØàdG ,ájÉYódG ∫É› »`a ∫É°üJ’G

 äÉeóN ,á«°ùaÉæàdG äGQÉÑîà°S’G äÉeóN ,á«°VÉjôdG çGóMC’G ájÉYQ ∫ÓN øe äÉeóÿGh

 ≈≤«°SƒŸG π«ªëàd âfÎfE’G ≈∏Y áFõéàdG äÉeóN ,‹ÉŸG ≥«bóàdG ,á«bƒ°ùdG äGQÉÑîà°S’G

 áFõéàdG äÉeóN ,∞JÉ¡dG ÚfQ äÉª¨f π«ªëàd âfÎfE’G ≈∏Y áFõéàdG äÉeóN ,á«ªbôdG

 ™«ÑdG  äÉeóN  ,π«ªëà∏d  á∏HÉ≤dG  hCG  É≤Ñ°ùe  á∏é°ùŸG  ΩÓaC’Gh  ≈≤«°Sƒª∏d  âfÎfE’G  ≈∏Y

 äÉeóN  ,á«Ñ£dG  äGOGóeE’Gh  á«ë°üdGh  ájô£«ÑdGh  á«dó«°üdG  äGô°†ëà°ùª∏d  á∏ª÷ÉH

 »`a ¿ÓYE’G ,áàbDƒŸG ∫ÉªYC’G IQGOEG äÉeóN ,»`aGó¡à°S’G ≥jƒ°ùàdG ,ÉjGó¡dG íFGƒd π«é°ùJ

 äÉeóN  ,á«æØdG  ¢VQÉ©ŸG  É¡eó≤J  »àdG  á«æØdG  ∫ÉªYCÓd  áFõéàdG  äÉeóN  ,≥∏£dG  AGƒ¡dG

 ,äÉ«›ÈdG ô°ûf QÉWEG »`a ≥jƒ°ùàdG ,äGAÉ£©dG äGAGóæd áHÉéà°S’G »`a ájQGOE’G IóYÉ°ùŸG

 »`a  ÖàµŸG  äGó©e ÒLCÉJ  ,äÉ°ù°SDƒŸG  ™e π°UGƒàdG  äÉeóN ,á«eÓYE’G  äÉbÓ©dG  äÉeóN

 ¢VGôZCÓd Ωóîà°ùŸG äÉ©LGôe Ò`aƒJ ,…QÉéàdG §¨°†dG äÉeóN ,∑Î°ûŸG πª©dG äBÉ°ûæe

 ,á«fÓYE’G hCG  ájQÉéàdG ¢VGôZCÓd Úeóîà°ùŸG äÉØ«æ°üJ Ò`aƒJ ,á«fÓYE’G hCG  ájQÉéàdG

 ∂∏¡à°ùŸG §«ªæJ ,õHÉîŸG äÉéàæÃ á≤∏©àŸG áFõéàdG äÉeóN ,∞JÉ¡dG í«JÉØe áMƒd äÉeóN

.á«Ñ£dG ä’ÉMEÓd ájQGOEG äÉeóN ,á«≤jƒ°ùJ hCG ájQÉŒ ¢VGôZC’

á«æWƒdG ¢ûgóŸG »FÉæãdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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149904 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 á∏≤æàŸG hCG  áàbDƒŸG ºYÉ£ŸG äÉeóN ,äÉjÒàaÉµdG äÉeóN ,ΩÉ©£dG ÚjõJ ,»gÉ≤ŸG äÉeóN

.ºYÉ£ŸG äÉeóN ,äÉæ«àfÉµdG

IQÉéà∏d IóëàŸG ¿ƒ«dôJ ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/11/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

114566 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.ôFÉ£ØdGh äÉæé©ŸG ≈¡≤e

 

   IQÉéà∏d ÊGhó©dG óªfi  ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/20 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 82+1.indd   44 2/9/22   2:10 PM

-120-



اجلريدة الر�سمية العدد )1429(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 81312

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات امل�سنوعة من هذة املواد غري الواردة فـي 

اأو املدبوغة، ال�سناديق واحلقائب ال�سفرية، املظالت  فئات اأخرى، جلود احليوانات اخلام 

وال�سما�سي والع�سي، ال�سياط واأطقم احليوانات وال�سروج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سو بالزا ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 27401، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2013/10/6

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب : 885 ر.ب: 311، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 81313

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املالب�ص ولبا�ص القدم واأغطية الراأ�ص.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سو بالزا ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 27401، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2013/10/6

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب : 885 ر.ب: 311، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1429(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 81314

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سو بالزا ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 27401، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2013/10/6

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب : 885 ر.ب: 311، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135974

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سغلي اجلولت ال�سياحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال�سهل الرائد للتجارة �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 1075 ر.ب: 114، دار�سيت، ولية مطرح، حمافظة م�سقط، 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/10
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اجلريدة الر�سمية العدد )1429(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134506

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأ�سواق املركزية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مرتفعات دماء احلديثة للتجارة واملقاولت �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب 300 ر.ب: 400، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/1/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145870

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم، تاأجري الكرا�سي واملوائد وبيا�سات املوائد والأواين الزجاجية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأطياف النربه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/19
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اجلريدة الر�سمية العدد )1429(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146335

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأعمال الطحن، حتمي�ص النب اأو طحنه اأو تعبئته و�سنع بدائل النب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ابن م�سعود حممد حامد احلارثي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147147

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التحقق من الهوية، توفـري امل�سادقة على معلومات التعريف ال�سخ�سي )خدمات التحقق 

بتهمة  املراقبة  لفـيديو  ال�سرعي  التحليل  الحتيال،  عن  الك�سف  خدمات  الهوية(،  من 

التنظيمي،  المتثال  تدقيق  القانوين،  المتثال  تدقيق  ال�سرقة،  منع  ولغايات  الحتيال 

ال�ست�سارات فـيما يتعلق بالمتثال بحماية البيانات، ال�ست�سارات فـي امللكية الفكرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: داتافلو �سريفـي�ص منطقة حرة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: القطعة 2، رقم الوحدة 29، مبنى املجل�ص الأوملبي الأ�سيوي، �سارع 

�سامل املبارك، حمافظة حويل، ال�ساملية، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/7

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 631، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1429(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147879

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سماعات هواتف وكابالت واك�سوارات هواتف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سباق الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 1417 ر.ب: 114، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148877

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الرتجمة )خدمات الرتجمة والتدقيق اللغوي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو اأ�سعد احلارثي للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 100 ر.ب: 252، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148935

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روائع الهاملية املتحدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 303 ر.ب: 324، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148973

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات ومعجنات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وفاء الها�سمية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 314 ر.ب: 300، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149079
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خال�سات فواكه غري كحولية، م�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية، 
فواكه،  ع�سائر  امل�سروبات،  لتح�سري  كحول  بدون  م�ستح�سرات 
معدنية  مياه  م�سروبات،  �سرب  مياه  امل�سروبات،  لتح�سري  اأ�سربة 

م�سروبات، م�سروبات غري كحولية، �سراب فواكه غري كحويل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة راين ريفري�سمينت�ص �ص.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مكتب رقم: 1306، ال بي 19، جبل علي، دبي، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/6

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 211روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149081
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خال�سات فواكه غري كحولية، م�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية، 
فواكه،  ع�سائر  امل�سروبات،  لتح�سري  كحول  بدون  م�ستح�سرات 
اأ�سربة لتح�سري امل�سروبات، مياه �سرب م�سروبات، مياه معدنية 

م�سروبات، م�سروبات غري كحولية، �سراب فواكه غري كحويل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة راين ريفري�سمينت�ص �ص.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مكتب رقم: 1306، ال بي 19، جبل علي، دبي، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/6

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 211روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149082
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خال�سات فواكه غري كحولية، م�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية، 
فواكه،  ع�سائر  امل�سروبات،  لتح�سري  كحول  بدون  م�ستح�سرات 
اأ�سربة لتح�سري امل�سروبات، مياه �سرب م�سروبات، مياه معدنية 

م�سروبات، م�سروبات غري كحولية، �سراب فواكه غري كحويل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة راين ريفري�سمينت�ص �ص.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مكتب رقم: 1306، ال بي 19، جبل علي، دبي، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/6

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 211روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149083
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خال�سات فواكه غري كحولية، م�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية، 
فواكه،  ع�سائر  امل�سروبات،  لتح�سري  كحول  بدون  م�ستح�سرات 
اأ�سربة لتح�سري امل�سروبات، مياه �سرب م�سروبات، مياه معدنية 

م�سروبات، م�سروبات غري كحولية، �سراب فواكه غري كحويل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة راين ريفري�سمينت�ص �ص.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مكتب رقم: 1306، ال بي 19، جبل علي، دبي، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/6

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 211روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149097
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برقية،  خدمات  الربقيات،  نقل  بالتلفزيون،  البث  الر�سائل،  اإر�سال  بالراديو،  الأذاعة 
التلك�ص،  خدمات  التلفونية،  الت�سالت  التلفونات،  خدمات  التلغراف،  عرب  الت�سالت 
خدمات وكالت الأنباء، البث بالتلفزيون الكبلي، الت�سالت بالتلفون اخللوي، الت�سالت 
عرب الطرفـيات احلا�سوبية، نقل الر�سائل وال�سور عرب احلا�سوب، نقل الربيد الإلكرتوين، 
اإر�سال الفاك�سات، معلومات حول الت�سالت، خدمات النداء الآيل عرب الراديو اأو التلفون 
الر�سائل، الت�سالت عرب  اإر�سال  اأجهزة  تاأجري  الأخرى،  الإلكرتونية  اأو و�سائل الت�سال 
معدات  تاأجري  املودم،  اأجهزة  تاأجري  الفاك�ص،  اأجهزة  تاأجري  الب�سرية،  الألياف  �سبكات 
لوحات  خدمات  ال�سناعية،  الأقمار  عرب  الإر�سال  اأو  البث  التلفونات،  تاأجري  الت�سال، 
حا�سوبية  �سبكة  عرب  خا�سة  تو�سيالت  توفـري  ات�سالت،  خدمات  الإلكرتونية  الن�سرات 
امل�ستخدم  اإمكانية تو�سيل  دولية، توجيه وربط الت�سالت، الجتماعات عن بعد، توفـري 
ب�سبكة حا�سوب عاملية، تاأجري الدخول الى �سبكات حا�سوبية عاملية، توفـري قنوات ات�سال 
للت�سوق عن بعد، توفـري حجرات عرب الإنرتنت، توفـري الربط بقاعدة معلومات، خدمات 
الربيد ال�سوتي، نقل بطاقات املعايدة على الإنرتنت، نقل امللفات الرقمية، البث الال�سلكي، 
عرب  املتوا�سل  البيانات  تدفق  ال�سبكية،  املنتديات  توفـري  بالفـيديو،  املوؤمترات  خدمات 
الإنرتنت، ات�سالت ل�سلكية، نقل اأ�سرطة الفـيديو بح�سب الطلب، نقل دبليو)ملف �سوتي 
اأو م�سغل و�سائط حممول،  رقمي مت توفـريه على الإنرتنت لتنزيله على جهاز كمبيوتر 

ومتوفر عادة كم�سل�سل(، تاأجري الهواتف الذكية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الإت�سالت ال�سعودية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حي املر�سالت، �ص.ب: 87912 ر.ب: 11652، الريا�ص، اململكة العربية 
ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/6
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3746 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149099
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الإذاعة بالراديو، اإر�سال الر�سائل، البث بالتلفزيون، نقل الربقيات، خدمات برقية، الت�سالت 
خدمات  التلك�ص،  خدمات  التلفونية،  الت�سالت  التلفونات،  خدمات  التلغراف،  عرب 
عرب  الت�سالت  اخللوي،  بالتلفون  الت�سالت  الكبلي،  بالتلفزيون  البث  الأنباء،  وكالت 
الإلكرتوين،  الربيد  نقل  احلا�سوب،  عرب  وال�سور  الر�سائل  نقل  احلا�سوبية،  الطرفـيات 
اإر�سال الفاك�سات، معلومات حول الت�سالت، خدمات النداء الآيل عرب الراديو اأو التلفون 
الر�سائل، الت�سالت عرب  اإر�سال  اأجهزة  تاأجري  الأخرى،  الإلكرتونية  اأو و�سائل الت�سال 
معدات  تاأجري  املودم،  اأجهزة  تاأجري  الفاك�ص،  اأجهزة  تاأجري  الب�سرية،  الألياف  �سبكات 
لوحات  خدمات  ال�سناعية،  الأقمار  عرب  الإر�سال  اأو  البث  التلفونات،  تاأجري  الت�سال، 
حا�سوبية  �سبكة  عرب  خا�سة  تو�سيالت  توفـري  ات�سالت،  خدمات  الإلكرتونية  الن�سرات 
امل�ستخدم  اإمكانية تو�سيل  دولية، توجيه وربط الت�سالت، الجتماعات عن بعد، توفـري 
ب�سبكة حا�سوب عاملية، تاأجري الدخول الى �سبكات حا�سوبية عاملية، توفـري قنوات ات�سال 
للت�سوق عن بعد، توفـري حجرات عرب الإنرتنت، توفـري الربط بقاعدة معلومات، خدمات 
الربيد ال�سوتي، نقل بطاقات املعايدة على الإنرتنت، نقل امللفات الرقمية، البث الال�سلكي، 
عرب  املتوا�سل  البيانات  تدفق  ال�سبكية،  املنتديات  توفـري  بالفـيديو،  املوؤمترات  خدمات 
الإنرتنت، ات�سالت ل�سلكية، نقل اأ�سرطة الفـيديو بح�سب الطلب، نقل دبليو)ملف �سوتي 
اأو م�سغل و�سائط حممول،  رقمي مت توفـريه على الإنرتنت لتنزيله على جهاز كمبيوتر 

ومتوفر عادة كم�سل�سل(، تاأجري الهواتف الذكية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الت�سالت ال�سعودية - �سركة م�ساهمة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حي املر�سالت، �ص.ب: 87912 ر.ب: 11652، الريا�ص، اململكة العربية 
ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/6
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3746 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149100

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وكالت  خدمات  الإعالنات،  ل�سق  الأعمال،  عن  ا�ستف�سارات  الأعمال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 

الإ�سترياد والت�سدير، خدمات وكالت املعلومات التجارية، حتليل اأ�سعار التكلفة، ن�سر مواد 

الدعاية والإعالن، خدمات ن�سخ ال�سور، خدمات وكالت التوظيف، تاأجري الآلت واملعدات 

وا�ست�سارات  اأعمال  اإدارة  احل�سابات،  تدقيق  احل�سابات،  تقارير  اإعداد  حما�سبة،  املكتبية، 

الآلة  على  طباعة  الأعمال،  اإدارة  ا�ست�سارات  املوظفـني،  �سوؤون  اإدارة  ا�ست�سارات  تنظيمية، 

اإدارة الأعمال  اأو احلا�سوب، عر�ص ال�سلع، الإعالن بالربيد املبا�سر، امل�ساعدة فـي  الكاتبة 

التجارية اأو ال�سناعية، حتديث مواد الدعاية والإعالن، توزيع العينات، خدمات اخلرباء 

فـي  احلقائق  تق�سي  الأعمال،  تقييم  ال�سوق،  درا�سات  العلني،  باملزاد  البيع  الكفاية،  فـي 

الأعمال، تاأجري مواد الدعاية والإعالن، ا�ست�سارات تنظيم الأعمال، ن�سر ن�سو�ص الدعاية 

والإعالن، دعاية واإعالن، الإعالن بالراديو، ابحاث الأعمال، العالقات العامة، الإختزال، 

الدعاية والإعالن عرب التلفزيون، ن�سخ الت�سالت وظائف مكتبية، خدمات عر�ص عامة، 

خدمات وكالت الدعاية والإعالن، خدمات امل�سورة فـي اإدارة الأعمال، خدمات اإعداد مناذج 

ا�ست�سارات  امللفات املربجمة،  اإدارة  الت�سويق،  اأبحاث  املبيعات،  اأو ترويج  الدعاية والإعالن 

الأعمال املهنية، التنبوؤات القت�سادية، تنظيم املعار�ص لغايات جتارية اأو دعائية، املعلومات 

والأخبار عن الأعمال، ا�ستطالعات الراأي، اإعداد ك�سوف الرواتب، توظيف الأفراد، خدمات 

نقل الأعمال، تاأجري امل�ساحات الإعالنية، ترويج املبيعات لالآخرين، خدمات ال�سكرتارية، 

اإعداد ال�سرائب، الرد على الهاتف للم�سرتكني غري املوجودين، معاجلة الن�سو�ص، تنظيم 

اأعمال  اإدارة  الربيدي،  بالطلب  والإعالن  الدعاية  لالآخرين،  ال�سحف  فـي  ال�سرتاكات 

تنظيم  حا�سوب،  بيانات  قواعد  فـي  املعلومات  جتميع  الأداء،  فناين  اأعمال  اإدارة  الفنادق، 

معلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب، تنظيم معار�ص مهنية لغايات جتارية واإعالنية، تاأجري 

اآلت الن�سخ بالت�سوير، الإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب، خدمات توفـري اأو 

تاأمني لالآخرين �سراء �سلع وخدمات لأعمال اأخرى، البحث عن املعلومات فـي ملفات حا�سوب 
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لالآخرين، تاأجري وقت للدعاية والإعالن فـي و�سائل العالم، خدمات اقتطاع الأخبار اأو 

املعلومات املهمة فـي ال�سحف، تاأجري اآلت البيع، الختبارات النف�سية لختيار املوظفـني، 

بالتجزئة،  البيع  لغايات  الأعالم  و�سائل  على  �سلع  عر�ص  الأ�سعار،  بني  املقارنة  خدمات 

معلومات جتارية ون�سائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات اأو اخلدمات، تنظيم ال�سرتاكات 

الإدارة  ال�سراء، معاجلة  لطلبات  الإدارية  املعاجلة  الغري،  ل�سالح  الت�سالت  فـي خدمات 

التجارية لرتخي�ص �سلع وخدمات الغري، خدمات التجميع امل�ساعدة فـي الأعمال، خدمات 

الفوترة، كتابة ن�سو�ص الدعاية والإعالن، جتميع الح�سائيات، التخطيط لغايات الدعاية 

والإعالن، البحث عن كفالة، عرو�ص الزياء لالأغرا�ص الرتويجية تنظيم لـ، اإنتاج الأفالم 

الإعالنية، اإدارة الأعمال لالأ�سخا�ص الريا�سيني، ت�سويق، خدمات الت�سويق عرب الهاتف، 

الطبية،  والإمدادات  وال�سحية  والبيطرية  ال�سيدلية  للم�ستح�سرات  التجزئة  خدمات 

تاأجري منا�سب للبيع، توفـري معلومات الت�سال للتجارة والأعمال، حت�سني حمرك البحث 

بعدد  الدفع  على  القائم  الإ�سهار  الإنرتنت،  مواقع  فـي  احلركة  املبيعات، حت�سني  لتعزيز 

النقرات، خدمات الو�ساطة التجارية، اإدارة الأعمال ملوردي اخلدمات املتعاقدين، التفاو�ص 

البيانات  قواعد  فـي  البيانات  و�سيانة  حتديث  الغري،  حل�ساب  التجارية  ال�سفقات  وعقد 

الأعمال عن  البناء، توفـري معلومات  مل�ساريع  الأعمال  اإدارة م�ساريع  احلا�سوبية، خدمات 

طريق مواقع الإنرتنت، اإتاحة �سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها، ت�سميم 

اإيداع الإقرار  ا�ستعانة بجهات خارجية للت�سيري الإداري لل�سركات، خدمات  مواد دعائية، 

ال�سريبي، اإدارة جتارية لربامج ال�سداد للغري، تاأجري لفتات دعائية للغري، �سياغة �سرية 

امل�سافرين  برامج  اإدارة  اإعالنية،  اأو  جتارية  لغايات  الويب  مواقع  فهر�سة  للغري،  ذاتية 

املنتظمني، خدمات برجمة املواعيد وظائف مكتبية، خددمات التذكري باملواعيد وظائف 

اإعالنية،  لغايات  ال�سيناريوهات  ن�سو�ص  كتابة  امل�ستهلكني،  ولء  اإدارة  برامج  مكتبية، 

جتميع  ال�سجالت،  فـي  البيانات  و�سيانة  حتديث  املكتوبة،  والبيانات  الت�سالت  ت�سجيل 

فهار�ص املعلومات لغايات جتارية اأو دعائية، خدمات الو�ساطة فـي قطاع الأعمال للتوفـيق 

بني امل�ستثمرين املحتملني فـي القطاع اخلا�ص ورواد الأعمال الباحثني عن متويل، اإنتاج 
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العالقات  جمال  فـي  الت�سال  ا�سرتاتيجيات  ب�ساأن  ال�ست�سارة  بعد،  عن  الت�سوق  برامج 

العامة، ال�ست�سارة ب�ساأن ا�سرتاتيجيات الت�سال فـي جمال الدعاية، التفاو�ص على عقود 

الريا�سية،  الأحداث  رعاية  خالل  من  واخلدمات  للل�سلع  الرتويج  الغري،  با�سم  الأعمال 

خدمات ال�ستخبارات التناف�سية، خدمات ال�ستخبارات ال�سوقية، التدقيق املايل، خدمات 

الإنرتنت  على  التجزئة  خدمات  الرقمية،  املو�سيقى  لتحميل  الإنرتنت  على  التجزئة 

لتحميل نغمات رنني الهاتف، خدمات التجزئة على الإنرتنت للمو�سيقى والأفالم امل�سجلة 

م�سبقا اأو القابلة للتحميل، خدمات البيع باجلملة للم�ستح�سرات ال�سيدلية والبيطرية 

ال�ستهدافـي،  الت�سويق  الهدايا،  لوائح  ت�سجيل  خدمات  الطبية،  والإمدادات  وال�سحية 

لالأعمال  التجزئة  خدمات  الطلق،  الهواء  فـي  الإعالن  املوؤقتة،  الأعمال  اإدارة  خدمات 

لنداءات  ال�ستجابة  فـي  الإدارية  امل�ساعدة  خدمات  الفنية،  املعار�ص  تقدمها  التي  الفنية 

خدمات  الإعالمية،  العالقات  خدمات  الربجميات،  ن�سر  اإطار  فـي  الت�سويق  العطاءات، 

التوا�سل مع املوؤ�س�سات، تاأجري معدات املكتب فـي من�ساآت العمل امل�سرتك، خدمات ال�سغط 

التجاري، توفـري مراجعات امل�ستخدم لالأغرا�ص التجارية اأو الإعالنية، توفـري ت�سنيفات 

خدمات  الهاتف،  مفاتيح  لوحة  خدمات  الإعالنية،  اأو  التجارية  لالأغرا�ص  امل�ستخدمني 

التجزئة املتعلقة مبنتجات املخابز، تنميط امل�ستهلك لأغرا�ص جتارية اأو ت�سويقية، خدمات 

اإدارية لالإحالت الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الت�سالت ال�سعودية - �سركة م�ساهمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حي املر�سالت، �ص.ب: 87912 ر.ب: 11652، الريا�ص، اململكة العربية 

ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/6

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3746 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149109
فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات  والأفراد،  املمتلكات  حلماية  اأمنية  خدمات  قانونية،  خدمات  اأمنية،  ا�ست�سارات 
اأ�سطول  مراقبة  خدمات  الأفراد،  حلاجات  تلبية  اآخرون  يقدمها  واجتماعية  �سخ�سية 

املركبات لأغرا�ص ال�سالمة، خدمات ا�ستعادة املركبات امل�سروقة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريفـيان اي بي هولدينغز، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات   ،48170 ميت�سيغان  بالمياوث،  رود،  هاغرتي  ان.   13250 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/6

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149110
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الإعالن والأعمال التجارية والإدارة العامة واإدارة املكاتب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كار 2 بوينت �ص.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: دبي، الإمارت العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/6

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149159

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سرتاتيجي للم�ساريع الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 132 ر.ب: 1540، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149173

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأع�ساب بحرية توابل، اأع�ساب حمفوظة، ع�سل نحل، �ساي، �سوكولته، توابل، حلويات، كركم، 

بهارات، طحني قمح، خمائر للعجني، �سكر، منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية، نعناع 

للحلويات، خردل، زعفران توابل، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، توابل �سلطة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سقر العربي املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 411 ر.ب: 100، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149183

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات نقدمي الطعام وال�سراب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايثو�ص اآف اند بي انف�ستمنت�ص ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

�ص.ب:  مكتب،  الطابق،  هاو�ص،  ليربتي  العاملي،  املايل  دبي  مركز  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

506913، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/10

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151539

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ح�سن البالد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 133 ر.ب: 403، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149404

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سناعة مواد البناء من اللدائن مثل النوافذ والأبواب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة خط التقان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149569

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خمبز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمين بن اإبراهيم البلو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 315 ر.ب: 23، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/26

-137-



اجلريدة الر�سمية العدد )1429(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149581

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات املطاعم، خدمات  خدمات املقاهي، خدمات املطاعم املوؤقتة 

معكرونة  مطاعم  خدمات  وا�سوكو،  مطاعم  خدمات  اخلفـيفة،  الوجبات  تقدمي  مطاعم 

اأودون و�سوبا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دنيا املطاعم �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149609

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز ن�ستو ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 18423، عجمان، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/27

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 111 ر.ب: 123
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149856
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع ال�ساعات واحلقائب وامللحقات الن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ه�ساب الظبي للتجارة واملقاولت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149865
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التمويل  جمالت  فـي  وال�ست�سارات  وامل�سورة  املعلومات  تقدمي  خدمات  التاأمني،  خدمات 
فـي  املايل  ال�ستثمار  املالية،  الأ�سول  واإدارة  وا�ستثمار  امل�سرفـية  والأعمال  والتاأمني 
الأموال، خدمات  بروؤو�ص  ال�ستثمار  واأعمال  والعقارات  والأموال  املالية  الأوراق  جمالت 
الأوراق  اإ�سدار  لالآخرين،  بالأموال  ال�ستثمار  املالية،  الأ�سول  واإدارة  ال�ستثمارات  اإدارة 
املالية وهيكلة واإدارة اأ�سول ال�ستثمار، خدمات �سم�سرة الأوراق املالية وال�ستثمار، خدمات 
�سركات  خدمات  وبخا�سة  الإئتمان  خدمات  بال�ستثمارات،  اخلا�سة  امل�سرفـية  الأعمال 
ال�ستثمار والإئتمان، وتوفـري قواعد بيانات الكمبيوتر عرب الإنرتنت فـي جمالت التمويل 

والأعمال امل�سرفـية وا�ستثمار واإدارة الأ�سول املالية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جوجينهيم كابيتال، ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 227 وي�ست مونروي، �سويت 4800، �سيكاغو، الينوي 60606، الوليات 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/7
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112 

حــــــق الأولـويــــــــة: )رقـــم الأولـــويـــــة: 90769122 - تـــاريـــــخ الأولـــويــــة: 2021/6/11 - 
) US :بلــــد الأولــــويـــــة

-139-



اجلريدة الر�سمية العدد )1429(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149867
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�ص )املالب�ص، القم�سان، املالب�ص الداخلية، �سرتات )مالب�ص(، الأحذية، القبعات هي 
اأغطية الراأ�ص، اجلوارب. القفازات )املالب�ص(، الأو�سحة، امل�سدات، اأحذية كرة القدم جزمة 
اأغطية  قبعات  طويلة،  جوارب  القدم،  لبا�ص  جوارب(،  القبعات،  لالأحذية  نعال  الكاحل، 
اأو�سحة، اأحذية لكرة  للراأ�ص، جوارب وكولونات، مالب�ص كتانية، قبعات، قفافـيز مالب�ص، 
القدم، م�سدات للق�سم ال�سفلي من جذع اجل�سم مالب�ص داخلية، مالب�ص للمواليد، نعال 

للبا�ص القدم، اأحذية الكاحل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سينزن مونوك انوفـي�سون تكنولوجي كو، ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 10 فلور، بلدينغ �سي، زونغتيانيون لوجي�ستك �سينرت، رقم 8 تاوؤوهوا 
رود، فوباوؤو كاميونيتي، فوباوؤو �سرتيت، فوتيان دي�سرتكت، �سينزن، 

غواندونغ، ال�سني
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/7

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149872
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة تلفزيونية )الأجهزة والأدوات لالأغرا�ص العلمية اأو البحثية، ال�سمعية والب�سرية، 
وتراكم  وحتويل  لإجراء  واأدوات  واأجهزة  التدري�ص  واأدوات  واأجهزة  للحياة  املنقذة  واملواد 
وتنظيم والتحكم فـي الكهرباء، جهاز لت�سجيل ونقل وا�ستن�ساخ ال�سوت وال�سور وناقالت 
الرقمية  الفـيديو  واأقرا�ص  املدجمة  والأقرا�ص  الت�سجيل  واأقرا�ص  املمغنطة  البيانات 
وغريها من و�سائل الت�سجيل الرقمي، اآليات للجهاز تعمل بقطع النقود املعدنية وت�سجيل 
الكمبيوتر  وبرامج  الكمبيوتر  واأجهزة  البيانات  جتهيز  ومعدات  احلا�سبة  والآلت  النقد 

وجهاز اإطفاء احلرائق(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فري�ص اليكرتيك لالأجهزة املنزلية �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: م�سرية

اأ2 �سرق، مدينة العا�سر من   ،7  ،6 A2، القطعة  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: املنطقة ال�سناعية 

رم�سان، حمافظة ال�سرقية، جمهورية م�سر العربية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/7

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149873
فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قوارير تربيد )الأواين واحلاويات املنزلية اأو املطبخ، اأواين الطهي واأدوات املائدة، با�ستثناء 
مواد  الدهان،  فر�ص  با�ستثناء  الفر�ص،  والإ�سفنج،  اأم�ساط  واملالعق،  وال�سكاكني  ال�سوك 
اأو �سبه م�سغول، با�ستثناء  اأغرا�ص لأغرا�ص التنظيف، زجاج غري م�سغول  �سنع الفر�ساة 
زجاج املبنى، الأواين الزجاجية واخلزف والفخار(، خالطات غري كهربائية لغايات منزلية، 
كهربائية  غري  �سخانات  كهربائية،  غري  اأوتوكالف،  �سغط  طناجر  الثلج،  دلء  مربدات 
لر�ساعات الأطفال، غاليات غري كهربائية، مقايل جموفة غري كهربائية، �سناديق تربيد 

حممولة غري كهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فري�ص اليكرتيك لالأجهزة املنزلية �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: م�سرية

اأ2 �سرق، مدينة العا�سر من   ،7  ،6 A2، القطعة  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: املنطقة ال�سناعية 

رم�سان، حمافظة ال�سرقية، جمهورية م�سر العربية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/7

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150124
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهرة اللوت�ص املا�سية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنةعمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150137
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات الفنادق )خدمة الفندق، تقدمي خدمات الإقامة املوؤقتة، خدمات 
املطاعم، خدمات ال�سكن فـي املنتجع، خدمات البار، خدمات املقهى، خدمات �سالة الكوكتيل، 
خدمات حجز الفنادق، خدمات حجز املطاعم، خدمات التموين لتوفـري الطعام وال�سراب، 
واملنا�سبات  العامة  احلفالت  ومرافق  واملعار�ص  والجتماعات  املوؤمترات  مرافق  توفـري 
اإقامة ووجبات لالآخرين فـي املنتجعات ال�سحية،  الجتماعية، عمل حجوزات وحجوزات 
خدمات حجز ال�سفر والإقامة وهي اإجراء احلجوزات والإقامة املوؤقتة، خدمات حجوزات 
ت�سجيل  خدمات  الإفطار،  بار  خدمات  والوجبات،  املطاعم  وحجوزات  حجز  وهي  ال�سفر 
الو�سول واملغادرة فـي الفندق، خدمات بار الوجبات اخلفـيفة، خدمات املعلومات الإلكرتونية 
املتعلقة بالفنادق، خدمات املطاعم اجلاهزة، يتم توفـري خدمات رعاية احليوانات الأليفة 
كميزة من ميزات اخلدمات الفندقية(، خدمات املطاعم، خدمات احلانات البارات، تاأجري 

اأماكن الإقامة املوؤقتة، احلجز فـي الفنادق، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيك�ص كونتيننت�ص ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

اململكة  ار،  اإت�ص   5  9 بي  يو  بوكينغهام�سري  دنهام،  بارك،  برودووتر  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املتحدة، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/16
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150452

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�ص.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نا�سع الألوان خلدمات والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 1005 ر.ب: 116، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150453

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاولت والإن�ساء ل�سبكات الكهرباء واملياه والهاتف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سهول نق�سي للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 94 ر.ب: 122، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150456

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تقدمي الأطعمة وامل�سروبات )مقهى(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحمد بن خلفان بن �سامل ال�سبلي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150469

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات النوادي ال�سحية تدريبات اللياقة البدنية وال�سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد بن حمد بن �سامل الفري�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 326 ر.ب: 123، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150470
فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سجائر حتتوي على بدائل تبغ لي�ست لغايات طبية، �سجائر، ال�سجائر الإلكرتونية، مر�سحات 
فالتر، �سجائر، �سيجار، علب �سيجار، اآلت حتمل فـي اجليب للف ال�سجائر، مبا�سم �سجائر، 
تبغ، غاليني تبغ، تبغ م�سغ، منكهات، من غري الزيوت الأ�سا�سية، للتبغ، اأع�ساب للتدخني، 
اأعواد ثقاب، اأكيا�ص تبغ، قداحات مدخنني، رزم من ورق ال�سجائر، مما�سك لأعواد الثقاب، 

حماليل �سائلة لال�ستخدام فـي ال�سجائر الإلكرتونية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جيه ا�ص ا�ص توباكو ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مكتب 404، الباين هاو�ص، 326/324 ريجنت �سرتيت، لندن دبليو1 

بي 3 ات�ص ات�ص، اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/30

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3746 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150471
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأنوار الرئي�سية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 425 ر.ب: 322، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150472

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإعادة تعومي ال�سفن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القالف املتحدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 319 ر.ب: 166، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/30

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150475

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التطريز،  خدمات  اخلياطة،  النق�ص،  النماذج،  طباعة  املالب�ص،  تف�سيل  املالب�ص،  خياطة 

تعديل املالب�ص، الطباعة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ورد العبري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2248 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150477

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية، الرعاية ال�سحية، امل�ساعدة الطبية، خدمات بنوك الدم، خدمات 

العالج، ا�ست�سارة �سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سذى الوافـي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 101 ر.ب: 133، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150478

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم، خدمات 

مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة، تزيني الطعام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأر�ص املتطورة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 96 ر.ب: 132، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/30

-147-



اجلريدة الر�سمية العدد )1429(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150479

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تثمني العقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الوحدة العقارية ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 287 ر.ب: 124، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150480

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الرتبية والتعليم، الأكادمييات للرتبية والتعليم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيت الأحالم للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 257 ر.ب: 116، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150481

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خمبز )البيع بالتجزيئة ملنتجات املخابز واحللويات ال�سكرية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ابن نا�سر املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 8147 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151112

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وعد الأمل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151117

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وبيع  )�سراء  العقارات  اإدارة  العقارات،  تثمني  العقارات،  وكالت  العقارات، خدمات  تاأجري 

والعقارات،  امل�سرفـية  والأعمال  التاأمني  املايل  التقييم  وتق�سيمها(،  والعقارات  الأرا�سي 

اإدارة العمارات، مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية، تاأجري ال�سقق، تاأجري املكاتب عقارات، 

ال�سم�سرة، اإعداد عرو�ص الأ�سعار لأغرا�ص تقدير التكلفة، تاأجري املزارع، ال�سوؤون العقارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ركاز م�سقط العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 82 ر.ب: 130، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 18/12/2021

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151119

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة العقارات )ا(، تاأجري العقارات )اإدارة وتاأجري العقارات اململوكة اأو املوؤجرة )ال�سكنية 

والتجارية(، خدمات وكالت العقارات، حت�سيل اليجارات، تاأجري املكاتب عقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلريال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151130

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سنع وتف�سيل مالب�ص الرجال والن�ساء والأطفال الأخرى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تيار �سرنديب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 111 ر.ب: 1234، ولية �ساللة، حمافظة ظفار، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151134

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قهوة، �سكر، ملح، �سل�سلة املعكرونة، با�ستا، توابل بودرة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مناب للتجارة وال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 65 ر.ب: 119، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151141

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

با�ستا، عجينة لوز، يان�سون، منكهات للقهوة، م�ستح�سرات منكهة للطعام، ملح حلفظ املواد 

الغذائية، ب�سكويت، ب�سكويت من ال�سعري املنبت امللت، حلويات �سكرية، كاكاو، قهوة، كارميل 

�سكاكر، كري بهار، �ساي، حلويات، رقائق ذرة، ملح، بهارات، طحني قمح، ن�سا للطعام، �سكر، 

خل، كت�ساب �سل�سة، م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، خمرية، معكرون 

معجنات، معكرونة، م�سروبات �سوكولته باحلليب، ذرة مطحونة، ذرة حمم�سة، خبز، دب�ص 

للطعام، قطر ال�سكر، نعناع للحلويات، ع�سل نحل، �سعري مق�سر، خردل، جوز الطيب، نودلز 

زعفران  ارز،  بالزبدة،  ب�سكويت  حلويات،  حلوى  قطع  مطحون،  �سعري  رقيقة،  معكرونة 

اأ�سا�سها  توابل، �سل�سات توابل، �سوفان مطحون، رقائق �سوفان، دقيق �سوفان، م�سروبات 

القهوة، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكولته، رقائق منتجات حبوب، 

ك�سك�ص �سميد، خال�سة ال�سعري املنبت امللت، للطعام، توابل م�سنعة من الفواكه اأو اخل�سار 

طحينية،  حالوة  �سويا،  �سل�سة  ه�ص،  رقيق  ب�سكويت  مايونيز،  طماطم،  �سل�سات  بهار، 

�سل�سلة املعكرونة، اأرز �سريع التح�سري، طحني احلنطة ال�سوداء، �سينبي ب�سكويت الذرة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ابن غوا�ص للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 52 ر.ب: 211، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151143

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سفـيف ال�سعر واأنواع التجميل للن�ساء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عهود عبدالعزيز البلو�سية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

الباطنة،  �سمال  حمافظة  اخلابورة،  ولية   ،130 ر.ب:   111 �ص.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151144

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سحن وتفريغ ال�سلع )بغ�ص النظر عن اأ�سلوب النقل امل�ستخدم(، النقل الربي بال�ساحنات 

للب�سائع واملعدات )جمدول - غري جمدول(، �سحن وتفريغ الب�سائع التي يزيد وزنها على 

25كغم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع عبدالأمري جمعة البلو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 100 ر.ب: 997، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151146

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اأدوات التغليف والتعليب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حزمة البداع العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 29 ر.ب: 130، العذيبة، ولية بو�سر، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151173

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ور�سة الومنيوم اأبواب ونوافذ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الود الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 320 ر.ب: 129، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151180

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التاأمني  املايل  التقييم  العقارات،  تثمني  العقارات،  وكالت  خدمات  العقارات،  تاأجري 

والأعمال امل�سرفـية والعقارات، اإدارة العقارات، مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية، تاأجري 

املكاتب عقارات، ال�سوؤون العقارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: متيز الإدارة العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 215 ر.ب: 152، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151331

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع معدات املطابخ ومطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأنوار املراغة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 312 ر.ب: 255، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151335
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الرتبية والتعليم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة دار ال�سباح للتجارة واملقاولت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 1602 ر.ب: 122، �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/26

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151392
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الإعالنات، حما�سبة، تدقيق  الأعمال، ل�سق  ا�ستف�سارات عن  الأعمال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 
الأعمال،  تقييم  الأعمال،  اإدارة  ا�ست�سارات  تنظيمية،  وا�ست�سارات  اأعمال  اإدارة  احل�سابات، 
تق�سي احلقائق فـي الأعمال، دعاية واإعالن، الدعاية والإعالن عرب التلفزيون، خدمات 
املبيعات،  ترويج  اأو  والإعالن  الدعاية  مناذج  اإعداد  خدمات  والإعالن،  الدعاية  وكالت 
تنظيم املعار�ص لغايات جتارية اأو دعائية، املعلومات والأخبار عن الأعمال، تاأجري امل�ساحات 
الإعالنية، ترويج املبيعات لالآخرين، الدعاية والإعالن بالطلب الربيدي، جتميع املعلومات 
فـي قواعد بيانات حا�سوب، تنظيم معار�ص مهنية لغايات جتارية واإعالنية، خدمات توفـري 
اأو تاأمني لالآخرين �سراء �سلع وخدمات لأعمال اأخرى، تاأجري وقت للدعاية والإعالن فـي 
و�سائل العالم، عر�ص �سلع على و�سائل الأعالم لغايات البيع بالتجزئة، معاجلة الإدارة 
التجارية لرتخي�ص �سلع وخدمات الغري، خدمات الت�سويق عرب الهاتف، توفـري معلومات 
واخلدمات  ال�سلع  مل�سرتي  اإلكرتونية  �سوق  اإتاحة  الإنرتنت،  مواقع  طريق  عن  الأعمال 
وبائعيها، ت�سميم مواد دعائية، اإدارة جتارية لربامج ال�سداد للغري، خدمات برجمة املواعيد 

وظائف مكتبية، جتميع فهار�ص املعلومات لغايات جتارية اأو دعائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عبدالرحمن بن اأحمد الدهام و�سركاه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الريا�ص 11521، �ص.ب: 41009، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/28

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 211روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151394

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآفاق امللده للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 1660 ر.ب: 114، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151396

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل بال�سيارات، تغليف ال�سلع، تفريغ احلمولة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فندركري مرين �سحار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 37 ر.ب: 327، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151398

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب واإ�سالح الأجهزة الكهربائية، بناء ال�سفن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بوابة الدقم العاملية احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 120 ر.ب: 120، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151400

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غنوة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 113 ر.ب: 463، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151418

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ملمع للغ�سيل والكي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نادر ال�سبلي و�سركاءه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 311 ر.ب: 504، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151423

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترتيب تاأ�سريات ال�سفر ووثائق ال�سفر لالأ�سخا�ص امل�سافرين اإلى اخلارج، )اإدارة امل�ساريع 

ال�سياحية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سمرية للخدمات والأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151424

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات النقل نقل الر�سائل اأو الب�سائع )�سحن وتفريغ ال�سلع(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سمرية للخدمات والأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151480

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جممع اإ�ستهالكي، بقالة، برادات، التموينات، البيع باجلملة للفواكه واخل�سراوات، البيع 

بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للفواكه واخل�سراوات الطازجة والتمور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خريات املزن ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 318 ر.ب: 224، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151499

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نايل وبن حرمل لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 13 ر.ب: 516، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141641

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سابون م�ستح�سرات التجميل، بخور، م�ستح�سرات تبخري عطور، زيوت للعطور والروائح، 

م�سك ل�سناعة العطور، عطور، اأعواد البخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ب�ستان العافـية للتجارة وامل�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 130103

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دور ح�سانة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التقان للتجارة �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2288 ر.ب: 130، ولية بو�سر ، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/7/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 134531

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الدعاية والإعالن، اإدارة الأعمال، توجية الأعمال، تفعيل الن�ساط املكتبي، الت�سويق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سمو اجلاذبية التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

اأن�ص بن مالك، 3633، 111، �ص.ب: 3188، 31991 الريا�ص، اململكة  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/20

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 631، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 134530
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عد�سات  )ب�سرية(،  الب�سر  تقومي  عد�سات  الال�سقة،  للعد�سات  اأوعية  ل�سقة،  عد�سات 
ب�سرية،  �سلع  ب�سريات،  زجاج  ب�سرية،  واأدوات  اأجهزة  ب�سرية،  عد�سات  )ب�سرية(،  �سيئية 
عد�سات  نظارات،  للنظارات،  اأطر  للنظارات،  خيوط  للنظارات،  �سال�سل  للنظارات،  علب 
نظارات  )ب�سرية(  نظارات  النظارات،  عد�سات  عينية،  عد�سات  على  حتتوي  اأدوات  عينية، 

�سم�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سمو اجلاذبية التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

اأن�ص بن مالك، 3633، 111، �ص.ب: 3188، 31991 الريا�ص، اململكة  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/20
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 631، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151256
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

المتحانات التعليمية )خدمات التعليم الطبي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيبال ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

لوور  مارج،  كادام  جانباترو  بارك،  بزن�ص  بينين�سول  هو�ص،  �سيبال  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
بارل، مومباي ماهارا�سرتا، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/22
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 858 ر.ب: 131
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151257
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والب�سرية  ال�سمعية  واملواد  والب�سرية،  ال�سمعية  املواد  )بث  بالتلفون اخللوي  الت�سالت 
عرب �سبكات الكمبيوتر العاملية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيبال ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

لوور  مارج،  كادام  جانباترو  بارك،  بزن�ص  بينين�سول  هو�ص،  �سيبال  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

بارل، مومباي ماهارا�سرتا، الهند
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/22

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 858 ر.ب: 131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151049
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات توفـري الأطعمة وامل�سوربات، الإيواء 
املوؤقت، املطاعم، املقاهي، كافـيرتيات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ار اإف كومباين ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 19370، منطقــــة الق�سي�ص ال�سنـــــاعيـــــة 3، دبـــــي، الإمــــارات 

العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/15

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 858 ر.ب: 131
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151234
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واأدوات  واأجهزة  وامل�ساحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأجهزة  اإخماد احلريق،  بطانيات 
الوزن  واأدوات  واأجهزة  الب�سرية  والأدوات  والأجهزة  وال�سينمائي  الفوتوغرافـي  الت�سوير 
والقيا�س والإ�سارة واملراقبة )الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو 
حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم فـي الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو 
اآلية  اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�س ت�سجيل، ماكينات بيع  ن�سخ ال�سوت 
واآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�سجيل النقد، اآلت حا�سبة، معدات واأجهزة 

حا�سوب ملعاجلة البيانات، اأجهزة اإخماد النريان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد عرفان حممد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/21

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 858 ر.ب: 131
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص 

جمـــل�ص  لـــدول  التجاريــة  العالمـات  )نظام(  قانون  من   )28( املـادة  لأحكام  وفقا  بالنتفاع 

التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 121868
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 44

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/11/18م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1301 فـي 2019/7/14م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: م�ساريع اجله�سمي و�سريكه �ص.م.م
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: مركز ال�سحاب الطبي �ص.م.م
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 256 ر.ب: 324، �سلطنة عمان
جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/1/25م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/2/2م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 146133
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/9/21م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1397 فـي 2021/6/27م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: بيلكني انترينا�سيونال، انك 
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: اأعمال �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 10 ر.ب: 103، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/1/12م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/2/2م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 148972

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 37

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2022/1/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1415 فـي 2021/11/7م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: زهرة ال�سرق الأو�سط للتجارة

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: اأبو اليقني الها�سمي للتجارة �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 941 ر.ب: 411، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/1/12م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/2/2م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 149185

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل:  2022/1/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1416 فـي 2021/11/14م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: م�ساريع اأبناء الريف

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: م�ساريع النجوم الزاهية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 116 ر.ب: 620، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/2/3م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/2/9م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1429(

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 39596

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2007/7/14م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 833  فـي 2007/2/17م

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك: جمريا الدولية )�سركة ذات م�سووؤلية حمدودة( 

ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع: �سرايا بندر اجل�سة �ش.م.ع.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 605 ر.ب: 115، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/12/16م

تاريـخ التاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/2/8م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 117070

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/2/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1270 فـي 2018/12/2م  

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك: لوؤلوؤة جمي�ش للتجارة 

ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع: الرثاء املميزة

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 32 ر.ب: 325، �سلطنة عمان

 جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/1/24م

تاريـخ التاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/2/9م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1429(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 39604

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل:  2007/1/12م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 846 فـي 2007/1/9م 

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: جمريا الدولية )�سركة ذات م�سئولية حمدودة( 

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: �سرايا بندر اجل�سة �ص.م.ع.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 605 ر.ب: 115، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/12/16م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/2/8م
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٩(

�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: 60474 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2010/10/6م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 914 فـي 2010/7/3م
��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جالنبيا نيوتري�سنالز )اإيرلندا( ليمتد 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: جالنبيا بريفورمان�س نيوتري�سن ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإيرلندية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: جالنبيا هاو�س، كيلكيني، اإيرلندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اإيرلندا
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/9/15م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/3م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 60475 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2010/10/6م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 914 فـي 2010/7/3م
��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جالنبيا نيوتري�سنالز )اإيرلندا( ليمتد 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: جالنبيا بريفورمان�س نيوتري�سن ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإيرلندية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: جالنبيا هاو�س، كيلكيني، اإيرلندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اإيرلندا
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/9/15م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/3م

-170-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 120841 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

ت�ريـــــــــــــخ �لت�شجيــــــــــــــل: 2019/2/24م
رقم وت�ريخ �جلريدة �لتي �أ�شهر به� �لت�شجيل: 1273 فـي 2018/12/23م

��شــــــم �مل�لـــــك �ل�ش�بــــــــــق: جالنبيا نيوتري�شنالز )اإيرالندا( ليمتد 
��شـم من �نتقلت �إليه �مللكية: جالنبيا بريفورمان�س نيوتري�شن ليمتد

�جلن�شيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإيرلندية - التجارة وال�شناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: جالنبيا هاو�س، كيلكيني، اإيرلندا

جهة م�شــروع �ل�شتغـــــــالل: اإيرلندا
ت�ريــــــخ �نتقـــــ�ل �مللكيــــــة: 2020/9/15م
ت�ريــخ �لت�أ�شيــر ب�ل�شجــــــل: 2022/2/3م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 120842 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

ت�ريـــــــــــــخ �لت�شجيــــــــــــــل: 2019/2/28م
رقم وت�ريخ �جلريدة �لتي �أ�شهر به� �لت�شجيل: 1274 فـي 2018/12/30م

��شــــــم �مل�لـــــك �ل�ش�بــــــــــق: جالنبيا نيوتري�شنالز )اإيرالندا( ليمتد 
��شـم من �نتقلت �إليه �مللكية: جالنبيا بريفورمان�س نيوتري�شن ليمتد

�جلن�شيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإيرلندية - التجارة وال�شناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: جالنبيا هاو�س، كيلكيني، اإيرلندا

جهة م�شــروع �ل�شتغـــــــالل: اإيرلندا
ت�ريــــــخ �نتقـــــ�ل �مللكيــــــة: 2020/9/15م
ت�ريــخ �لت�أ�شيــر ب�ل�شجــــــل: 2022/2/3م
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 120843 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

ت�ريـــــــــــــخ �لت�شجيــــــــــــــل: 2018/12/17م
رقم وت�ريخ �جلريدة �لتي �أ�شهر به� �لت�شجيل: 1263 فـي 2018/10/7م

��شــــــم �مل�لـــــك �ل�ش�بــــــــــق: جالنبيا نيوتري�شنالز )اإيرالندا( ليمتد 
��شـم من �نتقلت �إليه �مللكية: جالنبيا بريفورمان�س نيوتري�شن ليمتد

�جلن�شيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإيرلندية - التجارة وال�شناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: جالنبيا هاو�س، كيلكيني، اإيرلندا

جهة م�شــروع �ل�شتغـــــــالل: اإيرلندا
ت�ريــــــخ �نتقـــــ�ل �مللكيــــــة: 2020/9/15م
ت�ريــخ �لت�أ�شيــر ب�ل�شجــــــل: 2022/2/3م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 121025 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

ت�ريـــــــــــــخ �لت�شجيــــــــــــــل: 2018/2/24م
رقم وت�ريخ �جلريدة �لتي �أ�شهر به� �لت�شجيل: 1265 فـي 2018/10/21م

��شــــــم �مل�لـــــك �ل�ش�بــــــــــق: جالنبيا نيوتري�شنالز )اإيرالندا( ليمتد 
��شـم من �نتقلت �إليه �مللكية: جالنبيا بريفورمان�س نيوتري�شن ليمتد

�جلن�شيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإيرلندية - التجارة وال�شناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: جالنبيا هاو�س، كيلكيني، اإيرلندا

جهة م�شــروع �ل�شتغـــــــالل: اإيرلندا
ت�ريــــــخ �نتقـــــ�ل �مللكيــــــة: 2020/9/15م
ت�ريــخ �لت�أ�شيــر ب�ل�شجــــــل: 2022/2/3م
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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

2010/9/25التجارة وال�سناعةموؤ�س�سة �سما للتطوير164708

2002/2/9التجارة وال�سناعةابيل اند بري ا�سرتاليا ليمتد227269

2011/8/6التجارة وال�سناعةاملختربات املتحدة �س.م.م368558

46452
�سركة اخلليج للحا�سبات

 الآلية عمان
1992/1/12التجارة وال�سناعة

527141
�سركة احتاد املقاولني العمانية 

�س.م.م
2002/1/21التجارة وال�سناعة

2012/2/6التجارة وال�سناعة�سركة نقل اأخوان ذ.م.م672574

76556
هنكل كي جي & كو.كي جي

 اي ايه
1992/2/5التجارة وال�سناعة

2011/5/8التجارة وال�سناعة�سقر فهود للتجارة868204

2012/4/8التجارة وال�سناعةهوندا موتور كو ليمتد973756

2012/4/8التجارة وال�سناعةهوندا موتور كو ليمتد1073755

2002/2/3التجارة وال�سناعةنوفارتيز اإ.جي1127242

2002/2/3التجارة وال�سناعةنوفارتيز اإ.جي1227243

1376821
تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)تويوتا موتور كوربوري�سن(
2012/10/16التجارة وال�سناعة

1476212
تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)تويوتا موتور كوربوري�سن(
2012/10/15التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2012/5/21التجارة وال�سناعةاإميواي �سينغافور بي تي اي ليمتد1574401

2012/2/6التجارة وال�سناعة�ساجناي �سيلك جروب كو ليميتد1672593

2002/11/11التجارة وال�سناعةبوما اأ�س اإي1729361

2002/11/11التجارة وال�سناعةبوما اأ�س اإي1829362

2012/11/19التجارة وال�سناعةبوما اأ�س اإي1977373

2012/11/19التجارة وال�سناعةبوما اأ�س اإي2077372

2012/11/19التجارة وال�سناعةبوما اأ�س اإي2177374

2012/3/28التجارة وال�سناعةذا بروكرت اند غامبل كومبني2273535

2012/4/8التجارة وال�سناعةريتيل ورلد ليمتد2373752

2012/3/4التجارة وال�سناعة�سي�سام ورك �سوب2473109

2012/3/4التجارة وال�سناعة�سي�سام ورك �سوب2573108

2012/3/4التجارة وال�سناعة�سي�سام ورك �سوب2673107

2012/3/4التجارة وال�سناعة�سي�سام ورك �سوب2773106

2012/3/4التجارة وال�سناعة�سي�سام ورك �سوب2873105

2010/10/19التجارة وال�سناعة�سركة الكهرباء املبتكره �س. م. م2965110

2011/6/13التجارة وال�سناعةرمال ال�ساروج املتحدة �س.م.م3068698

3172884
اندلي�س ان�سبريا�سن ا�س دي ان 

بي ات�س دي
2012/2/25التجارة وال�سناعة

1992/2/12التجارة وال�سناعةكان�سون326602

3372499
�سو�سيتي انونيم، ديزو اأو 

مينريالز دافيان
2012/1/31التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2012/2/25التجارة وال�سناعةكمربيل - كالرك ورلدوايد انك3472887

2012/2/25التجارة وال�سناعةكمربيل - كالرك ورلدوايد انك3572888

2012/2/25التجارة وال�سناعةكمربيل - كالرك ورلدوايد انك3672889

376559

ات�س بي هيوليت باكارد جروب 

ال ال �سي

1992/2/8التجارة وال�سناعة

386561

ات�س بي هيوليت باكارد جروب 

ال ال �سي

1992/2/8التجارة وال�سناعة

396564

ات�س بي هيوليت باكارد جروب 

ال ال �سي

1992/2/8التجارة وال�سناعة

406565

ات�س بي هيوليت باكارد جروب 

ال ال �سي

1992/2/8التجارة وال�سناعة

416567

ات�س بي هيوليت باكارد جروب 

ال ال �سي

1992/2/8التجارة وال�سناعة

426570

ات�س بي هيوليت باكارد جروب 

ال ال �سي

1992/2/8التجارة وال�سناعة

2012/2/26التجارة وال�سناعةايلي ليللي اند كومباتي4372920

2012/2/26التجارة وال�سناعةايلي ليللي اند كومباتي4472921

2012/3/11التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن4573484

2012/3/11التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن4673483

2012/3/11التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن4773485

2012/3/11التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن4873486
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2012/3/11التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن4973487

2012/3/11التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن5073246

2012/3/11التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن5173247

2012/3/11التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن5273248

2012/3/11التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن5373249

2012/3/11التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن5473250

2012/3/11التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن5573251

566722
ريبوك انرتنا�سيونال ليمتد 

)يو كيه(

1992/3/29التجارة وال�سناعة

5729508

جمموعة انرت�سن انرتنا�سيونال 

�سن �س.م.ح

2002/12/1التجارة وال�سناعة

5829509

جمموعة انرت�سن انرتنا�سيونال 

�سن �س.م.ح

2002/12/1التجارة وال�سناعة

5929510

جمموعة انرت�سن انرتنا�سيونال 

�سن �س.م.ح

2002/12/1التجارة وال�سناعة

6070090

ا�سو�سيتيد بريتي�س فوودز بي

 األ �سي

2011/9/5التجارة وال�سناعة

2012/1/30التجارة وال�سناعةفريجني انرتبراي�سز ليمتد6172490

2012/1/30التجارة وال�سناعةفريجني انرتبراي�سز ليمتد6272491

2012/2/1التجارة وال�سناعةاإف �سي اإيه يو اإ�س اإل اإل �سي6372545
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زكريا بن �سعيد بن م�سلم احلمحامي\
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روعة العامرات للتجارة �ش.م.م

العامرات  روعة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  احلمحامي  م�شلم  بن  �شعيد  بن  زكريا  يعلن 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٣١٣٧٢، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب : ٨٨٣ ر.ب : ١١٤
هاتف رقم: ٩٧٧٧٦٢٦٧

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

خالد بن �سامل بن حميد الكيومي\
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خالد بن �سامل بن حميد الكيومي و�سريكه - ت�سامنية

يعلن خالد بن �شامل بن حميد الكيومي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة خالد بن �شامل بن حميد 
الكيومي و�شريكه - ت�شامنية ، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٣٧٠٦٣، 
وللم�شفي وحـده حق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب : ٩٣٤ ر.ب : ٣١١
هاتف رقم: ٩٦٤٠٨٠٠٢

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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رفيع بن �سعيد بن �سليمان الندابي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال �سرور للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة رمال �شرور للتجارة  يعلن رفيع بن �شعيد بن �شليمان الندابي 
وفقا   ،١٠١٩٨٨٢ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة   ، ت�شامنية   - واملقاولت 
لتفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١/١٥م، وللم�شفي وحـده حـق متثيـــــل ال�شركـــة فـي الت�شفـيـــة 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة الداخلية

هاتف رقم: ٩١١٥٧١٠٥
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

حممد عا�سف رحمت اللـه
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روا�سي العوهي املميزة �ش.م.م 

يعلن حممد عا�شف رحمت اللـه اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة روا�شي العوهي املميزة �ش.م.م ، 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٩٧٤٤٨، وللم�شفي وحـده حق متثيل ال�شركــة 
التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي 

تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب : ٤٢٤ ر.ب : ٣١١
هاتف رقم: ٩٦٦٧٧٥١٠

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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عمر بن �سامل بن خمي�ش العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأكاليل اخلزامى للتجارة - ت�سامنية
يعلن عمر بن �شامل بن خمي�ش العربي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأكاليل اخلزامى للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٢١٦٠٩، وفقا لتفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٢/٣م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : ٢٣ ر.ب : ٥١٥
هاتف رقم: ٩٩٤٤٨١٨٣

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التقني املميز للخدمات والتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات القت�شادية اأنـه يقــوم بت�شفـية 
الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  والتجارة  للخدمات  املميز  التقني  �شركة 
حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١/٢٦م،  املوؤرخ  ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،١٢٤٦٣٨٧ بالرقـم 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�سر -الغربة اجلنوبية

 �سكة رقم : ٣٧٤٥ - مبنى رقم : ٣٧٩١ -  الطابق الثاين -�سقة رقم : ٢٢ 
 هاتف رقم: ٩٩٢٢١٩٧١ - ٩٥٨٠٦٢٩٨ فاك�ش رقم : ٢٤٥٩٥٩١٢ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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م�ستاق بن عبداللـه بن جعفر اآل �سالح
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سرور الدولية �ش.م.م

يعلن م�شتـــاق بن عبداللـه بن جعفـــر اآل �شالح اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركـــة �شــــرور الدوليــة 
بالرقـم ١٠٨٩٠٠١، وللم�شفي وحـده حــــــق  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  �ش.م.م وامل�شجلة لدى 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٣١٤٤٨٤

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العمانية للخدمات التجارية �ش.م.م

يعلن م�شتـــاق بن عبداللـه بن جعفـــر اآل �شالح اأنـه يقــوم بت�شفـيــة ال�شركـــة العمانية للخدمات 
التجارية �ش.م.م وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٤٠٨٥٤، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٣١٤٤٨٤

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مو�سة الدولية لل�سحافة والن�سر �ش.م.م

يعلن م�شتـــاق بن عبداللـه بن جعفـــر اآل �شالح اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركـــة مو�شة الدولية 
لل�شحافـــة والن�شــــر �ش.م.م، وامل�شجلـــة لــــدى اأمانـــة ال�شجـــــل الـتجـــاري بالرقـــــم ١٢٢٤٥٠٥، 
وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركة فـي الت�شفـية اأمام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٣١٤٤٨٤

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

�سامل بن خليفة بن عبداللـه الربيعي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم الوطن العربي - تو�سية

يعلن �شامل بن خليفة بن عبداللـه الربيعي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة جنم الوطن العربي - 
تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١١٥٨١٧، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: ٩٥٤٤٢٢٧٩

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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نا�سر بن �سعيد بن حممد االإ�سماعيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات ليماء للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

ليماء  �شركة مرتفعات  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الإ�شماعيلي  �شعيد بن حممد  نا�شر بن  يعلن 
للتجارة واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠١٥٤٩٢، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيــل  حـــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب : ٢٨ ر.ب : ٣١٦

هاتف رقم: ٩٥٣٥٩١١٠
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

عبداللـه بن حممد بن علي اآل عبدال�سالم
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدينة الزرقاء للتجارة - ت�سامنية

يعلن عبداللـه بن حممد بن علي اآل عبدال�شالم اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة املدينة الزرقاء 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ٣٢٤٥٢١٧، وللم�شفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب : ٩٧ ر.ب : ٣١٩
هاتف رقم: ٩٩٠٨٢٣٣٥ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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م�سلم بن عبداللـه بن حممد العرميي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غر�ش اخلري للتجارة - ت�سامنية

يعلن م�شلم بن عبداللـه بن حممد العرميي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة غر�ش اخلري للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٣٨٢٨٩، وللم�شفي وحده حـق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: ٩١٤٤٤٣٣٠

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

علي بن حمد بن مرهون العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سياحي املتميزة �ش.م.م

يعلن علي بن حمد بن مرهـــون العامـــري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة م�شاريـــع ال�شياحــــي 
لتفاق  وفقا   ،١٢١٠٣٧٠ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  املتميزة 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١/١٦م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
والية اإزكي - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: ٩٩٢٦٢١١٢
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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عبدالعزيز بن داود بن �سومار الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه وعبدالعزيز للتجارة �ش.م.م

يعلن عبد العزيز بن داود بن �شومار الزدجايل اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة عبداللـه وعبدالعزيز 
للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٥١٣١٦، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب : ٣٣١٦ ر.ب : ١١١
هاتف رقم:٩٩٢١٥٣٧٧ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

�سعيد بن �سليمان بن �سعيد احلو�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حلول الطاقة اجلديدة �ش.م.م
يعلن �شعيد بن �شليمان بن �شعيد احلو�شني اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة حلول الطاقة اجلديدة 
ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،١١٣٠٩٣٨ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ ٢٠٢١/٨/٢٢م، وللم�شفي وحده حق متثيل ال�شركــة فـي الت�شفـية اأمام الغـري، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
العذيبة ال�سمالية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٢٩٢٦٩٦٢
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اأحمد بن حممود بن هالل ال�سابري 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء ال�سيفة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

ال�شيفة  اأ�شواء  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�شابري  هالل  بن  حممود  بن  اأحمد  يعلن 
للتجارة واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٠٣٠٤١، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: ٩٨٤٠٤٤٤٥

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

يعقوب بن مبارك بن م�سلم اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�ستقيم الدولية �ش.م.م

الدولية  امل�شتقيم  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  بن م�شلم اجلابري  بن مبارك  يعقوب  يعلن 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٣٧٩٥١، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب : ٢٢١ ر.ب : ١١٣
هاتف رقم:٩٩٤٧٧٧٥٨ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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حفيظ بن �سامل بن اأحمد اآل اإبراهيم\
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النخبة للعقارات �ش.م.م

يعلن حفيظ بن �شامل بن اأحمد اآل اإبراهيم اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة النخبــــة للعقــــارات 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٧٨٢٢٨٢، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب : ٤١٤ ر.ب : ١١٦ 
هاتف رقم: ٩٩٤٤٤٤٠٠

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفر�ش املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن حفيظ بن �شامل بن اأحمد اآل اإبراهيم اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة الفـــر�ش املتحــــدة 
 ،١٠٠٧٠٠٠ بالرقـــم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لـــدى  وامل�شجلـــة  �ش.م.م،  واملقاولت  للتجـارة 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب : ٤١٤ ر.ب : ١١٦ 
هاتف رقم: ٩٩٤٤٤٤٠٠

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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طالل بن مو�سى بن علي الزدجايل 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البيت االأخ�سر للخدمات الفنية �ش.م.م

يعلن طالل بن مو�شى بن علي الزدجايل اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة البيت الأخ�شر للخدمات 
الفنية �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١١٨٥٥٥، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٠٤٤٤٠٨

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

ثني بن را�سد بن �سامل املنجي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مالذ الطري الوطنية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

اأنـه يقـــوم بت�شفـيــة �شركــــة مـــالذ الطيـــر الوطنيــــة  يعلن ثنـي بن را�شد بن �شامل املنجي 
للتجارة واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ٦٠٨٤٥١٦، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية اإبراء - حمافظة �سمال ال�سرقية

هاتف رقم: ٩٦٧٧٧٥٩٣ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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�سعيد بن علي بن م�سلم بن عامر جيد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأداء ال�سحيح للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

ال�شحيح  الأداء  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  �شعيد بن علي بن م�شلم بن عامر جيد  يعلن 
للتجارة واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٢٧٨٣٠، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب : ٣٠٦ ر.ب : ٢١١

هاتف رقم: ٩١٣٨٦٥٥٥ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اأحمد بن مو�سى بن اأحمد الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الباطنة الدولية للمعدات والنقل �ش.م.م
يعلن اأحمد بن مو�شى بن اأحمد الفار�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الباطنة الدولية للمعدات 
لتفاق  وفقا   ،١٠٢٢٦٨٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  والنقل 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١/٢٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب : ١٠٥ ر.ب : ٣٢٢
هاتف رقم: ٩٢٥٧٠٧١٧

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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علي بن �سامل بن نعيفر املغريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مناظر ال�سلطنة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن علي بن �شامل بن نعيفر املغريي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مناظر ال�شلطنة للتجارة 
واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٩١٦٩٦، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية اإبراء - حمافظة �سمال ال�سرقية
هاتف رقم: ٩٢٤٣٠٠٠٨ - ٩٧٢٢٥٧١١

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

علي بن �سامل بن م�سعود النزواين 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سد البوادي للتجارة - ت�سامنية

يعلن علي بن �شامل بن م�شعود النزواين اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأ�شد البوادي للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ٨٠٨٠٣٦٤، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب : ٤١٦ ر.ب : ٣١٩
هاتف رقم: ٩٧٨٠٤٠٨٨

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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حميد بن حممد بن حمد احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرية الواعدة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ال�شريـــة الواعـــــدة  يعلن حميد بن حممد بن حمــــد احلجــري 
للتجارة واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٧٢٩٠٣، 
فـي  ال�شركـــــــة  املوؤرخ ٢٠٢١/٧/١٣م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�شركاء  وفقا لتفاق 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب : ١١٣ ر.ب : ٤١١
هاتف رقم: ٩٥٤٥٥١١١

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

في�سل بن �سليمان بن حميد العوفـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�سر النه�سة احلديثة - ت�سامنية
يعلن في�شــل بن �شليمــان بن حميــد العوفــــي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركـــة جـــ�شر النه�شــــة 
احلديثة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٢٧٤٠٧، وفقا لتفاق 
الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/١٢/١٦م،  املوؤرخ  ال�شركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية الر�ستاق - حمافظة جنوب الباطنة

هاتف رقم: ٩٢٩١٢٠١٢
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

-190-



اجلريدة الر�سمية العدد )1429(

مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأبراج احلديثة للعقارات - تو�سية
يعلن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات القت�شادية اأنـه يقــوم بت�شفـية 
�شركة الأبراج احلديثة للعقارات - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 
١٠٨٥١٢٤، وفقا لتفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٢/٣م، وللم�شفي وحـده حق متثيـــــل ال�شركة 
التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي 

تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�سناو - والية امل�سيبي -  حمافظة �سمال ال�سرقية

�ش.ب : ١٥١ ر.ب : ٤١٨
هاتف رقم: ٩٩٢٢١٩٧١ - ٩٥٨٠٦٢٩٨ فاك�ش : ٢٥٧٧١٥٧٢

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيا للتجارة �ش.م.م

يعلن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات القت�شادية اأنـه يقــوم بت�شفـية 
�شركة �شيا للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٦٨٢٣٥٠، وفقا 
لتفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١/٤م، وللم�شفي وحـده حق متثيـــــل ال�شركة فـي الت�شفـيـــة 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�سر -الغربة اجلنوبية

 �سكة رقم : ٣٧٤٥ - مبنى رقم : ٣٧٩١ -  الطابق الثاين -�سقة رقم : ٢٢ 
 هاتف رقم: ٩٩٢٢١٩٧١ - ٩٥٨٠٦٢٩٨ فاك�ش رقم : ٢٤٥٩٥٩١٢ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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حممد بن نا�سر بن يا�سر اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلزر الذهبية للتجارة - ت�سامنية

يعلن حممد بن نا�شر بن يا�شر اجلنيبي اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة اجلزر الذهبية للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١٢٣٢٨٦٦، وللم�شفي وحــــده حـــق 
كافـــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـري،  اأمام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركــة  متثيل 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٣٦٧٣٥٧

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

عي�سى بن مو�سى بن جمعة البلو�سي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور ال�سم�ش املتكاملة �ش.م.م

يعلن عي�شى بن مو�شى بن جمعة البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة نور ال�شم�ش املتكاملة 
ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،١٠٣٤٨٨٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ ٢٠٢١/١١/٢١م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
�ش.ب : ٥٤ ر.ب : ١٣٧

هاتف رقم: ٩٩٤٥٠٥٥٩ - ٩٨٠٧٠٦٠١
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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عبدالعزيز بن عبداللـه بن ح�سن الربيكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأجواء الع�سرية للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن عبدالعزيز بن عبداللـه بن ح�شن الربيكي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الأجواء الع�شرية 
 ،١١٧٢٤٠٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية،   - واملقاولت  للتجارة 
وللم�شفي وحـده حــق متثيــل ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٦٥٩٥٩٣٣
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

علي زين العابدين عمر
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رامي اآل �سالح �ش.م.م

يعلن علي   زين العابدين   عمـــر اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة رامي اآل �شالح �ش.م.م، وامل�شجلة 
لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٧٩٦٢٥، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة 
فـي الت�شفـية اأمــام الغـري، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب : ٨٨٩ ر.ب : ١٠٠
هاتف رقم: ٢٤٤٨٩٧٨٩

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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علي بن �سامل بن م�سعود النزواين 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سيل الباطنة للتجارة - تو�سية

يعلن علي بن �شامل بن م�شعود النزواين اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأ�شيل الباطنة للتجارة - 
تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ٨٠٦١٧٧٧، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب : ٤٠٦ ر.ب : ٣١٩
هاتف رقم: ٩٢٩١٥٢٤٦

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

حممد بن عبدالفتاح بن حممد نور ال�سحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املر�سى اجلديد لالأعمال �ش.�ش.و

يعلن حممد بن عبدالفتاح بن حممد نور ال�شحي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة املر�شى اجلديد 
وللم�شفي   ،١٣٦٣٧٨٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.�ش.و،  لالأعمال 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب : ١٥٧ ر.ب : ٨١١
هاتف رقم: ٩٩٨٨٧٧٢٠

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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خالد بن �سعيد بن �سامل الغافري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هالل العربي وخالد الغافري للتجارة �ش.م.م
اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة هالل العربي وخالد  الغافري  يعلن خالد بن �شعيد بن �شامل 
الغافري للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١٠٣٠٢٥٣، وللم�شفي 
وحده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافة الأمـور التــي تتعلــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية الر�ستاق - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب : ٥٣٢ ر.ب : ٣١٨
هاتف رقم: ٩٢٧٤٤٠٦٠

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

ب�سرى بنت �سيف بن نا�سر ال�سيفية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اليق�سة للتجارة - تو�سية
تعلن ب�شرى بنت �شيف بن نا�شر ال�شيفية اأنـها تقــوم بت�شفـيـــة �شركــــة اليق�شة للتجــارة - 
الـتجـــاري بالرقــــم ١١٤٦١٨٥، وللم�شفيـــــة وحـدهــا  اأمانة ال�شجل  تو�شية، وامل�شجلة لدى 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــية فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية الربميي - حمافظة الربميي 

�ش.ب : ٤٠٦ ر.ب : ٣١٩
هاتف رقم: ٩٧٨٠٤٠٨٨

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــية
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�سلطان بن �سعيد بن عامر احلب�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأيادي الف�سية املتميزة - ت�سامنية

يعلن �شلطان بن �شعيد بن عامر احلب�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الأيادي الف�شية املتميزة - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٥٠٩٣٢، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: ٩٢١٤٩٤٨٥

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

حافظ بن را�سد بن م�سعود احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال احلوية احلديثة �ش.م.م

يعلن حافظ بن را�شد بن م�شعود احلجري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة جبال احلوية احلديثة 
ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،١١٥٩٨٥٨ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٦م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٩٦٢٢٨١٧
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اأحمد بن حممد بن �سامل اجلحفلي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات اأرمول ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية
يعلــن اأحمــد بن حممـــد بن �شامل اجلحفلـــي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مرتفعـــات اأرمــــول 
بالرقـم ١٠٢٩١٧١،  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  ، وامل�شجلة لدى  ال�شاملة للتجارة - ت�شامنية 
فـي  ال�شركـــــــة  املوؤرخ ٢٠٢١/٦/١٦م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�شركاء  وفقا لتفاق 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم:٩٨٨٨٤٤٥٠ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

عبداللـه بن را�سد بن �سلوم االأبروي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيارق الثابتي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن عبداللـه بن را�شد بن �شلوم الأبروي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة بيارق الثابتي للتجارة 
واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٦٤٠٧١، وللم�شفي 
وحـده حق متثيـــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب : ٥٤٠ ر.ب : ٤٠٠
هاتف رقم: ٩٩٤٤٠٦٢٤

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار ال�سيوخ للتجارة �ش.م.م
يعلن مكــتب املرهوبـــي لتدقيق احل�شابـــات اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــة دار ال�شيـــوخ للتجــــارة 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٨٣٣٢٨،  وللم�شفـــي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�سر - الغربة اجلنوبية - جممع رقم : ٢٣٧

�سكة رقم : ٣٧٤٥ - مبنى رقم : ٣٧٩١ - الطابق الثاين - �سقة رقم : ٢٢
�ش.ب : ١٥٤٦ ر.ب : ١٢١

 هاتف رقم:٩٩٣٧٠٤٠٧ فاك�ش : ٢٤٥٩٥٩١٢ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

حمد بن علي بن حممد احلب�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم ال�سباح خلدمات التنظيف �ش.م.م
اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة جنم ال�شباح خلدمات  يعلن حمد بن علي بن حممد احلب�شي 
اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٣٢٩٤٣، وفقا لتفاق  التنظيف �ش.م.م ، وامل�شجلة لدى 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٢/١م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب : ٨١ ر.ب : ١٠٠
هاتف رقم: ٩٦٧٢٤٤٥٥

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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علي بن خليفة بن حممد البلو�سي
وعادل بن اإ�سحاق بن عثمان البلو�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم البطحاء للتجارة - ت�سامنية

اأنـهما  البلو�شي  عثمان  بن  اإ�شحاق  بن  وعادل  البلو�شي  حممد  بن  خليفة  بن  علي  يعلن 
يقــومان بت�شفـيــة �شركة جنم البطحاء للتجارة - ت�شامنيـــة ، وامل�شجلــــة لدى اأمانة ال�شجل 
الـتجاري بالرقــــــم١٠١٨٩٨٠، وللم�شفيني وحــــدهما حق متثيـــــل ال�شركة فـي الت�شفـية اأمـام 
الغـري، وعلى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــيني فـــي كافــــــة الأمور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: ٩٢٤٤٤٠٧٠

كمــــا يدعــــو امل�شفـيان مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـيني 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــيان

�سيف بن خمي�ش بن �سيف املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سخور البنية �ش.م.م

يعلن �شيف بن خمي�ش بن �شيف املعمري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ال�شخور البنية �ش.م.م، 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٣٠١٦٩، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب : ١٨٨ ر.ب : ٣١٢
هاتف رقم: ٩٦٢٤٦٦٣٥

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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حواء بنت غالم ر�سول اإ�سماعيل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وردة عربي - تو�سية
تو�شية،   - وردة عربي  �شركة  بت�شفـيــة  تقــوم  اأنـها  اإ�شماعيل  ر�شول  بنت غالم  تعلن حواء 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٥٨٦٧٢٦، وللم�شفية وحـدها حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــية فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ١٧٣٥ ر.ب: ١١٤
هاتف رقم: ٩٢٣٣٢٣٦٣

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
اأ�شهـــر  اأعـــاله، خــالل �شتــة  ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قاروت العايل للتجارة واملقاوالت - تو�سية

للتجارة  العايل  قاروت  �شركة  بت�شفـيــة  تقــوم  اأنـها  اإ�شماعيل  ر�شول  غالم  بنت  حواء  تعلن 
واملقاولت - تو�شية ، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٦٨٨٩١٠، وللم�شفية 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها 

امل�شفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ١٧٣٥ ر.ب: ١١٤
هاتف رقم: ٩٢٣٣٢٣٦٣

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
اأ�شهـــر  اأعـــاله، خــالل �شتــة  ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــية
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اإبراهيم بن حممد بن ح�سن العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة الوادي للخدمات التنظيف �ش.م.م
يعلن اإبراهيم بن حممد بن ح�شن العجمي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة بهجة الوادي للخدمات 
التنظيف �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٦٥٠٦٣، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: ٧٩٣ ر.ب: ٣١٩
هاتف رقم: ٩٦٦٨٩٧٧٧ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

فايز بن �سعيد بن �سليمان اجلهوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو رزين للتجارة واملقاوالت - تو�سية

للتجارة  رزين  اأبو  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  اجلهوري  �شليمان  بن  �شعيد  بن  فايز  يعلن 
واملقاولت - تو�شية ، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم١١٥٧٢٩٢،  وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة �سمال الباطنة
هاتف رقم:٩٩٧٥٧٥٣١

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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عبا�ش بن غلوم بن عبا�ش العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ر�سوي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن عبا�ش بن غلوم بن عبا�ش العجمي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ر�شوي للتجارة واملقاولت 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠١٢٥١٠، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٤٣٣٢٣٧

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

�سليمان بن اأحمد بن �سليمان البلو�سي
اإعــــــــــالن

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

الربميي  جبل  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  البلو�شي  �شليمان  بن  اأحمد  �شليمان  بن  يعلن 
وللم�شفي  بالرقـم١٣٤٥٢٩٧،  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  لال�شتثمار 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
الهمبار - والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: ٣٢٦ ر.ب: ١١٩
هاتف رقم: ٩٦٧٠٠٧٠٤

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اإميان بنت عبداللـه بن را�سد العلوية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رو�سيل للت�سوق �ش.م.م
تعلن اإميان بنت عبداللـه بن را�شد العلوية اأنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة رو�شيل للت�شوق �ش.م.م ، 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٧١٥١١، وللم�شفية وحـدها حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــية فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ١٣١٨ ر.ب: ١١١
هاتف رقم: ٩٩٢٩١٩٠٨

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
اأ�شهـــر  اأعـــاله، خــالل �شتــة  ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز رندا للعالج الطبيعي واإعادة التاأهيل �ش.م.م

اأنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة مركز رندا للعالج  اإميان بنت عبداللـه بن را�شد العلوية  تعلن 
الطبيعي واإعادة التاأهيل �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٤٣٢٧٤، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها  وللم�شفية 

مراجعــــة امل�شفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ١٣١٨ ر.ب: ١٢٣
هاتف رقم: ٩٩٢٩١٩٠٨

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
اأ�شهـــر  اأعـــاله، خــالل �شتــة  ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٩(

طه بن اأحمد بن حممد ال�شرفـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عز العقارية �ش.م.م
يعلن طه بن اأحمد بن حممد ال�شرفـي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة عز العقارية �ش.م.م, 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٦٣٧٠٦, وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 
اأمــام الغـيــــر,  2٠2١/١2/٧م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 
ال�شركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  فـــي كافــــــة  امل�شفـــي  وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

علــى العنوان االآتـي:
�شاطئ القرم - والية مطرح - حمافظة م�شقط

�ش.ب:٣٨٠٢ ر.ب:١١٢ 
 هاتف رقم:٩٩٤٧٠٤٩٤ 

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�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عز للتنمية واال�شتثمار �ش.م.م

يعلن طه بن اأحمد بن حممد ال�شرفـي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة عز للتنمية واال�شتثمار 
�ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٦٧٧١٨, وفقا التفاق ال�شركاء 
اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2٠2١/١2/٧م,  املوؤرخ 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر, 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�شاطئ القرم - والية مطرح - حمافظة م�شقط

�ش.ب:٣٨٠٢ ر.ب:١١٢ 
 هاتف رقم:٩٩٤٧٠٤٩٤ 

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�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٩(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رخام كر�شاء �ش.م.م

يعلن طه بن اأحمد بن حممد ال�شرفـي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة رخام كر�شاء �ش.م.م, 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٨٤٤٤٣١, وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 
اأمــام الغـيــــر,  2٠2١/١2/٧م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 
ال�شركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  فـــي كافــــــة  امل�شفـــي  وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

علــى العنوان االآتـي:
�شاطئ القرم - والية مطرح - حمافظة م�شقط

�ش.ب:٣٨٠٢ ر.ب:١١٢ 
 هاتف رقم:٩٩٤٧٠٤٩٤ 

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�شفــي

عامر بن حمد بن عبداللـه ال�شليماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اطالل منح للتجارة �ش.م.م
يعلن عامر بن حمد بن عبداللـه ال�شليماين اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اطالل منح للتجارة 
ال�شركاء  بالرقـم ١٠٠2٣٧١, وفقا التفاق  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  وامل�شجلة لدى  �ش.م.م, 
املوؤرخ 2٠22/١/2١م, 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:
اخلوير اجلنوبية - والية بو�شر - حمافظة م�شقط

�ش.ب:٢٠١٢ ر.ب:١١١ 
 هاتف رقم:٩٩٤٥٠٩٩٤ 

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�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٩(

�شعيد بن علي بن �شعيد ال�شق�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الهدف الذهبية للتجارة - ت�شامنية

يعلن �شعيد بن علي بن �شعيد ال�شق�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع الهدف الذهبية 
للتجارة - ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٣٦١٦٤, وفقا التفاق 
الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2٠22/١/١٧م,  املوؤرخ  ال�شركاء 
اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية بهالء - حمافظة الداخلية

هاتف رقم:٩٢٧٧٣٣٧٥ 
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�شفــي

عطا �شدهان ن�شمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأر�ش ال�شالم املتحدة �ش.م.م

يعلن عطا �شدهان ن�شمي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأر�ش ال�شالم املتحدة �ش.م.م, وامل�شجلة لدى 
اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٧٩٤٦٥, وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 2٠2١/2/٣م, 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:١٦٤٢ ر.ب:١٣٣

هاتف رقم:٩١٧٠١٣٣٢ -٩٨٩٦١٠٠٠ 
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�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٩(

مازن بن �شلطان بن �شامل اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة درة �شمائل املتكاملة �ش.م.م

يعلن مازن بن �شلطان بن �شامل اجلابري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة درة �شمائل املتكاملة 
ال�شركاء  بالرقـم ١2222١٤, وفقا التفاق  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  وامل�شجلة لدى  �ش.م.م, 
املوؤرخ 2٠22/2/٥م, 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:
 والية �شمائل - حمافظة الداخلية

هاتف رقم:٩٥٩٤٦٣٩٣ 
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�شفــي

وليد بن �شعيد بن نا�شر االأزكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البنيان العايل للتعمري  والتجارة �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة البنيان العايل للتعمري  يعلن وليد بن �شعيد بن نا�شر االأزكي 
والتجارة �ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٧٦٣2٥, 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:١٠١ ر.ب:١١٩

هاتف رقم:٩٥٣٢٧٩٢٥ 
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�شفــي
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ثني بن را�شد بن �شامل املنجي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تالل احلامية للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن ثني بن را�شد بن �شامل املنجي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة تالل احلامية للتجارة واملقاوالت - 
ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٤١٣٠٦, 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:
والية اإبراء - حمافظة �شمال ال�شرقية

هاتف رقم:٩٦٧٧٧٥٩٣ 
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�شفــي

مكتب الكون - حما�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نخيل للم�شاريع املتحدة �ش.م.م

يعلن مكتب الكون - حما�شبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة نخيل للم�شاريع املتحدة 
�ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٨١١٩٩, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
اخلو�ش ال�شاد�شة - والية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ش.ب:١١٢٤ ر.ب:١٢١
هاتف رقم:٩٩٢٢٨٥١١ 

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�شفــي
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مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبوجا�شم اجلابري للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية اأنـه يقــوم بت�شفـيــة 
بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م,  للتجارة  اجلابري  اأبوجا�شم  �شركة 
١١٩٠٩٥١, وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 2٠22/2/٣م, 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:
�شناو - والية امل�شيبي - حمافظة �شمال ال�شرقية

�ش.ب:١٥١ ر.ب:٤١٨
هاتف رقم:٩٩٢٢١٩٧١ - ٩٥٨٠٦٢٩٨ فاك�ش رقم:٢٥٧٧١٥٧٢ 

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�شفــي

مكتب املحا�شب املايل الدويل لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دقاق لل�شناعات واالأعمال التجارية �ش.م.م
يعلن مكتب املحا�شب املايل الدويل لتدقيق احل�شابات اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة دقاق لل�شناعات 
واالأعمال التجارية �ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١2٥٣٥2٧, 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:
روي - والية مطرح - حمافظة م�شقط

�ش.ب:٤٣٤ ر.ب:٣٢٠
هاتف رقم:٩٩٦٠٢٦٤٥ 

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�شفــي
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عي�شى بن حممد بن �شامل ال�شعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة فيجن وورلد الهند�شية �ش.م.م

يعلن عي�شى بن حممد بن �شامل ال�شعدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة فيجن وورلد الهند�شية 
�ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١2٧٧٠2٠, 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:٣٢١ ر.ب:٣٦١

هاتف رقم:٩٩٣٣٨١٠٤ 
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�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دنيا النظافة - ت�شامنية

يعلن عي�شى بن حممد بن �شامل ال�شعدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة دنيا النظافة - ت�شامنية, 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٧٤٣٣٠, 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:١٣ ر.ب:٣١٢

هاتف رقم:٩٩٢٨٥٨٥٧ 
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�شفــي
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خالد بن �شعبان بن بالل البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شقط العلمية للمختربات واملنتجات �ش.م.م

يعلن خالد بن �شعبان بن بالل البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شقط العلمية للمختربات 
التفاق  وفقا   ,١٣٧٩٠٩٥ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م,  واملنتجات 
اأمــام  ال�شركاء املوؤرخ 2٠22/١/١٩م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:٦١٩ ر.ب:١١٢

هاتف رقم:٩٤٦٨٩٤٦٨ 
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�شفــي

�شعيد بن �شليمان بن بالل البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الغاية للتجارة - ت�شامنية

 - للتجارة  الغاية  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  البلو�شي  بالل  بن  �شليمان  بن  �شعيد  يعلن 
وحـده  وللم�شفي   ,١2٨١٠٨2 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية, 
امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم:٩٧٨٣٧٤٥٢ 
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�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٩(

هالل بن خالد بن خيله العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شواعد اخلري لتنمية والتطوير �ش.م.م

يعلن هالل بن خالد بن خيله العامري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شواعد اخلري لتنمية والتطوير 
�ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١2٦٤٣٣٣, 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:
هاتف رقم:٩٩٨٨١٧٤٤ 

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�شفــي

هالل بن عبداللـه بن �شليم اجل�شا�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الواعدة الوطنية �ش.م.م

يعلن هالل بن عبداللـه بن �شليم اجل�شا�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع الواعدة الوطنية 
�ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٥٧٤٦٦, وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 
وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2٠2١/١١/٧م, 
العنوان  علــى  ال�شركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع 

االآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب:١٢٩ ر.ب:٥١١
هاتف رقم:٩٩٨٨٠١٠١ 

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�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٩(

هالل بن �شعود بن �شعيد املنيجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مكارم الغبي للتجارة �ش.م.م

يعلن هالل بن �شعود بن �شعيد املنيجري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مكارم الغبي للتجارة �ش.م.م, 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٣٧٧22, وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 2٠2١/٨/١٨م, 
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:
والية م�شقط - حمافظة م�شقط

�ش.ب:٤٧١ ر.ب:١٢٤
هاتف رقم:٩٩٤١٩٩١٩ 

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�شفــي

عبدالعزيز بن عامر بن حمد ال�شواعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ابتكار ال�شت�شراف امل�شتقبل �ش.م.م

يعلن عبدالعزيز بن عامر بن حمد ال�شواعي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ابتكار ال�شت�شراف 
التفاق  وفقا   ,١٣٤٠٥2١ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م,  امل�شتقبل 
ال�شركاء املوؤرخ 2٠١٩/٣/2٥م, 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:
والية بو�شر - حمافظة م�شقط

هاتف رقم:٩٩٣٧٥٣٧٧ 
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�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٩(

معمر بن �شامل بن نا�شر ال�شديري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بوادي كاوا�ش للتجارة - ت�شامنية

يعلن معمر بن �شامل بن نا�شر ال�شديري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة بوادي كاوا�ش للتجارة - 
ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠2٩٠١٥, وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 
وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2٠22/2/٧م, 
العنوان  علــى  ال�شركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع 

االآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب:١٨٣ ر.ب:٥١٥
هاتف رقم:٩٩٠٤٣٥٠٣ 

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�شفــي

حممد بن �شامل بن حممد باعمر
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اآفاق االأفق املتكاملة - ت�شامنية

يعلن حممد بن �شامل بن حممد باعمر اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اآفاق االأفق املتكاملة - 
ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١2٩٤٦٠٤, 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:
هاتف رقم:٩٨٩٠٩٧٧٧ 

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�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٩(

يحيى بن خليفة بن حممد البلو�شي
ويو�شف بن يعقوب بن خليفة البلو�شي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الزمرد الذهبية - ت�شامنية

اأنـهما  البلو�شي  البلو�شي ويو�شف بن يعقوب بن خليفة  يعلن يحيى بن خليفة بن حممد 
يقــومان بت�شفـيــة �شركة الزمرد الذهبية - ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري 
بالرقـم ١2٠٧٣٦١, وللم�شفيني وحـدهما حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــيني فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
هاتف رقم:٩٢٤٤٤٠٧٠ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـيان 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�شفـيني 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــيان

را�شد بن حمد بن حممد الربيعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأجواء الغبرياء الذهبية للتجارة - ت�شامنية
يعلن را�شد بن حمد بن حممد الربيعي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأجواء الغبرياء الذهبية 
اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١2٧١2٤٧, وللم�شفي  للتجارة - ت�شامنية, وامل�شجلة لدى 
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:
والية ال�شويق - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:٤٤٨ ر.ب:٣١٦
هاتف رقم:٩٨١٩٩٩٦٩ 

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�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٩(

اأحمد بن بخيت بن اأحمد قطن
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة را�شد بن علي ال�شيابي للتجارة - ت�شامنية

يعلن اأحمد بن بخيت بن اأحمد قطن اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة را�شد بن علي ال�شيابي للتجارة - 
ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠2٨٠٤٩, 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:
هاتف رقم:٩٩٤٩٧٥٥٠ 

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�شفــي

�شامل بن �شعيد بن علي املع�شني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ملكة اجلمال الذهبي �ش.م.م

يعلن �شامل بن �شعيد بن علي املع�شني اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ملكة اجلمال الذهبي �ش.م.م, 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٠٦٣١2,  وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 2٠22/2/٦م, 
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:
والية �شاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٢٧٠٠٠٠٤ 
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�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٩(

يا�شر بن علي بن ح�شن الرئي�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة في�ش لالأعمال احلديثة �ش.م.م

يعلن يا�شر بن علي بن ح�شن الرئي�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة في�ش لالأعمال احلديثة 
�ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣١٦٠٥٠, 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:١٢٤٥ ر.ب:١١٢

هاتف رقم:٩٩٨٨٩٣٣٧ 
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�شفــي

حممد بن �شالم بن خمي�ش الوائلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الكوخ لالإلكرتونيات - ت�شامنية

يعلن حممد بن �شالم بن خمي�ش الوائلي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الكوخ لالإلكرتونيات - 
ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١2٩٤٩٠٤, 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:٣٩٦ ر.ب:٥١١

هاتف رقم:٩٢٢٥١٨٩٨ 
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�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٩(

مكتب امللكي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات املالية واالإدارية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شقر �شافان العاملية �ش.م.م
اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة  يعلن مكتب امللكي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات املالية واالإدارية 
�شقر �شافان العاملية �ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣١٥٩٩٥, وللم�شفي 
اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي  وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:١١٩٨ ر.ب:٢١١

هاتف رقم:٩٢٣٢٨٢٢٢ 
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�شفــي

مكتب اجلدوى العاملية لال�شت�شارات املالية وتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شحار الدولية للتعمري �ش.م.م
يعلن مكتب اجلدوى العاملية لال�شت�شارات املالية وتدقيق احل�شابات اأنـه يقــوم بت�شفـيــة 
اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم  �شركة �شحار الدولية للتعمري �ش.م.م, وامل�شجلة لدى 
٣2٤٧٣٠٩, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى 
علــى  ال�شركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع 

العنوان االآتـي:
والية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ش.ب:٥٥٦ ر.ب:١٢١
هاتف رقم:٢٢٣٦٨٤٦٢ -٩٧٤٦٦٠١٢ 

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�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٩(

جا�شم بن حممد بن �شامل العمبوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املثايل للبنية التحتية �ش.م.م

يعلن جا�شم بن حممد بن �شامل العمبوري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة املثايل للبنية التحتية 
�ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٥٠٠٣٥, 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:
والية لوى - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم:٩٥٦٠٠٠١٠ 
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�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اآفاق ال�شمال الذهبية �ش.م.م

يعلن جا�شم بن حممد بن �شامل العمبوري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اآفاق ال�شمال الذهبية 
�ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١2٤٩١٦٤, 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:
والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:٤٦١ ر.ب:٣١١
هاتف رقم:٩٥٦٠٠٠١٠ 

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�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٩(

�شعيد بن �شامل بن حمد ال�شبحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بني �شبح للتجارة واملقاوالت - تو�شية
يعلن �شعيد بن �شامل بن حمد ال�شبحي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة بني �شبح للتجارة 
بالرقـم ٥١٤٩٦٩٠, وفقا  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  وامل�شجلة لدى  واملقاوالت - تو�شية, 
فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2٠١٨/١/١٨م,  املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق 
التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية احلمراء - حمافظة الداخلية

هاتف رقم:٩٢٩٢٣٤٩٩ 
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�شفــي

علي بن مبارك بن �شامل العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة النور العايل ال�شاطع - ت�شامنية
يعلن علي بن مبارك بن �شامل العجمي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة النور العايل ال�شاطع - 
ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١2١٣٥٦٣, وفقا التفاق ال�شركاء 
املوؤرخ 2٠22/2/2م, 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:
والية امل�شنعة - حمافظة جنوب الباطنة

هاتف رقم:٩٩٢٣٥٩١١ 
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�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٩(

حممد بن جابر بن �شعيد الهطايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبراج العالية للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن حممد بن جابر بن �شعيد الهطايل اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأبراج العالية للتجارة 
واملقاوالت - ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٦١٤٤٩٥, وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
 حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب:٣٨٩ ر.ب:٣١٨
هاتف رقم:٩٣٣٨٥٥٨١ 

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�شفــي

�شامل بن خلف بن اأحمد املحروقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع غربة بهالء للتجارة - ت�شامنية

يعلن �شامل بن خلف بن اأحمد املحروقي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع غربة بهالء للتجارة - 
ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠2٥٤١2, 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:١٤١٩ ر.ب:١١١

هاتف رقم:٩٩٠٦٦٣١٨ 
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�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٩(

عزان بن حم�شن بن خمي�ش البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الذواق للتموين واإدارة املطاعم �ش.م.م
يعلن عزان بن حم�شن بن خمي�ش البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الذواق للتموين واإدارة 
التفاق  وفقا   ,١١٦2٨٦٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م,  املطاعم 
ال�شركاء املوؤرخ 2٠2١/١2/٨م, 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:١٠١ ر.ب:١٣٤

هاتف رقم:٩٩٢٤٤٤٨٦ 
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�شفــي

خالد بن حممد بن را�شد الرو�شدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الربكات املدينة - ت�شامنية
 - املدينة  يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع الربكات  اأنـه  الرو�شدي  يعلن خالد بن حممد بن را�شد 
ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١2٧٦٣٠٣, 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:
 والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:٢٤٥ ر.ب:٣٢٢
هاتف رقم:٩٩٧٦٠٣٦٢ 

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�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٩(

يون�ش بن حممد بن علي ال�شيزاوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة فر�شان اخلليج املتحدة �ش.م.م

يعلن يون�ش بن حممد بن علي ال�شيزاوي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة فر�شان اخلليج املتحدة �ش.م.م, 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٣٦٤٧٨, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة 
تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:٦٠٥ ر.ب:٣١١
هاتف رقم:٩٩٨٩٧٧٧٠ 

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�شفــي

�شهيل بن حممد بن �شامل العمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ج�شر املعمورة ال�شاملة للتجارة �ش.م.م

يعلن �شهيل بن حممد بن �شامل العمري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ج�شر املعمورة ال�شاملة للتجارة 
�ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٣٣٠٥2, 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:
 هاتف رقم:٩٩٠٨٢٥٣٠ 

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�شفــي
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نا�شر بن خلفان بن عبيد الفطي�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نا�شر الفطي�شي واأوالده للتجارة - تو�شية

يعلن نا�شر بن خلفان بن عبيد الفطي�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة نا�شر الفطي�شي واأوالده 
للتجارة - تو�شية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ٣١٣٧٦٣٥, 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:
 والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:٣٢٤ ر.ب:٣٢٤
هاتف رقم:٩٩٢٣٥١٨٢ 

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�شفــي

بدر بن نا�شر بن �شعيد ال�شعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأميال العايل للتجارة - تو�شية

اأميال العايل للتجارة -  اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة  يعلن بدر بن نا�شر بن �شعيد ال�شعدي 
الـتجاري بالرقـم ١2٧٦٥٦2, وللم�شفي وحـده حــــــق  اأمانة ال�شجل  تو�شية, وامل�شجلة لدى 
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:١٠١٦ ر.ب:٣٢٠

هاتف رقم:٩٩٦٠٠٠٦٣ 
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�شفــي
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زايد بن حبيب بن خمي�ش الفاخري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الفاخري للم�شاريع االإن�شائية �ش.م.م

يعلن زايد بن حبيب بن خمي�ش الفاخري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الفاخري للم�شاريع 
الـتجاري بالرقـم ١2٧١٨١٣, وللم�شفي  ال�شجل  اأمانة  االإن�شائية �ش.م.م, وامل�شجلة لدى 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم:٩٩٥٨٨٢٨٥ 

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�شفــي

فاطمة بنت �شليم بن م�شلم اليزيدية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة ريانة اإبراء للمالب�ش اجلاهزة والكماليات - ت�شامنية

تعلن فاطمة بنت �شليم بن م�شلم اليزيدية اأنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة ريانة اإبراء للمالب�ش اجلاهزة 
والكماليات - ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٨٥٨٥٧, وللم�شفية وحـدها 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــية فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:١٣٩ ر.ب:٤٠٠

هاتف رقم:٩٥٠٦٠٥٨٠ 
كمــــا تدعــــو امل�شفـية 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�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــية
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اأحمد بن �سيف بن �سعيد ال�سديري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الباطنة لتعبئة املواد الغذائية �ش.م.م
املواد  لتعبئة  الباطنة  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  ال�شديري  �شعيد  بن  �شيف  اأحمد بن  يعلـن 
الغذائية �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٣٣٠٩٥٢٥، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التاج املا�سي العاملية �ش.م.م

يعلن اأحمد بن �شيف بن �شعيد ال�شديري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة التاج املا�شي العاملية �ش.م.م، 
وامل�شجلـة لــدى اأمانـــة ال�شجــــل الـتجــاري بالرقم ١٠٤٧٠٩٧، عـــن انتهــــاء اأعــمـــال الت�شفيــــة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي 

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمام�ش ال�سم�ش - ت�سامنية

 - ال�شم�ش  ل�شركـة حمام�ش  امل�شفي  ب�شفـتــه  ال�شديري  �شعيد  بن  �شيف  بن  اأحمد  يعلن 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـــة ال�شجــــل الـتجــاري بالرقم ١٦١٣٠٨١، عـــن انتهـاء اأعــمـــال 

الت�شفيــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سديري للتجارة وال�سناعة �ش.م.م

للتجارة  ال�شديري  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  ال�شديري  �شعيد  بن  �شيف  بن  اأحمد  يعلن 
وال�شناعة �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـــة ال�شجــــل الـتجــاري بالرقم ٣١٧٠٧٨٠، عـــن انتهـاء 

اأعــمـــال الت�شفيــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي 
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 عبداللـه بن حمد بن جمعة ال�ساعدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغا�سم للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلـن عبداللـه بن حمــد بن جمعـــة ال�شاعــدي ب�شفـتــه امل�شفـــي ل�شركــــة الغا�شـــم للتجــــارة 
واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجاري بالرقم ٤١٠٨١٦٧، عن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

خالد بن اأحمد بن حممد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سراج مزون للتجارة واملقاوالت - تو�سية
للتجارة  �شراج مزون  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  البلو�شي  بن حممد  اأحمد  بن  يعلـن خالد 
واملقاوالت - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقم ١١٦٧٦٨٠، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

خالد بن خلفان بن عبداللـه احلمادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درة ال�سويق املتحدة للتجارة - ت�سامنية
يعلـن خالد بن خلفان بن عبداللـه احلمادي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة درة ال�شويق املتحدة 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجاري بالرقم ١١٤٧٥٩٤، عـــن انتهاء 

امل�سفــياأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
عبداللـه بن خلفان بن �سامل احلب�سي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عيون املها العاملية للتجارة - ت�سامنية

يعلـن عبداللـه بن خلفان بن �شامل احلب�شــي ب�شفـتـــه امل�شفي ل�شركـة عيـــون املهــا العامليــــة 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم ١٠٢٨١٢٣، عـــن انتهاء 

امل�سفــياأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
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فهد بن حميد بن �سالح ال�سعيلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة فهد بن حميد بن �سالح ال�سعيلي ووالدته للتجارة - ت�سامنية

يعلـن فهد بن حميد بن �شالح ال�شعيلي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة فهد بن حميد بن �شالح 
الـتجــاري بالرقـــم  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  ال�شعيلي ووالدته للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة 

٣١٨١٦٥٠، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

عبداللـه بن اإبراهيم بن حممد الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مقهى ال�ساطئ الذهبي �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن اإبراهيم بن حممـــد الفار�شـــي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركــــة مقهـــى ال�شاطــئ 
انتهاء  عـــن  بالرقـــم ٣١٩٤٥٣١،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  الذهبي 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

داوود بن �سليمان بن �سالح الراجحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنمة ال�سمال الذهبية �ش.م.م
يعلـن داوود بن �شليمــــان بن �شالـــح الراجحــي ب�شفـتــــــه امل�شفــــي ل�شركــــة جنمـــــة ال�شمــــال 
الذهبيـــة �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـــة ال�شجــــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٩٢٥٣٠، عـــن انتهـــاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

عبدالـله بن حممد بن علي اآل عبدال�سالم
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجواء الديل للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
الديل  اأجواء  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  عبدال�شالم  اآل  علي  بن  حممد  بن  عبدالـله  يعلـن 
للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٢٩١٠٢، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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موؤ�س�سةاالأعمال والتدقيق احلديثة
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الو�سول للتجارة �ش.م.م
للتجــارة  الو�شـــول  ل�شركــــة  امل�شفــية  ب�شفـتــهــا  والتدقيق احلديثة  االأعمال  تعلن موؤ�ش�شة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،٢١٦٩٣٩٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــية

�سليمان بن �سعيد بن اأحمد املحمودي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحار للمعدات النفطية �ش.م.م
يعلــن �شليمــان بن �شعيــد بن اأحمــد املحمــودي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة �شحــار للمعـــدات 
النفطية �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٥٥١٩٣، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

حممد بن خلفان بن �سالح البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جموهرات العني الدولية �ش.م.م
يعلـن حممد بن خلفان بن �شالح البو�شعيدي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة جموهرات العني 
انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١١٩٩٢٥٢،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  الدولية �ش.م.م، 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

من�سور بن �سعود بن �سامل املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مفرو�سات الباطنة - تو�سية
 - الباطنة  ل�شركـة مفرو�شات  امل�شفي  ب�شفـتــه  املعمري  �شامل  بن  �شعود  بن  يعلـن من�شور 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،٣١٩٥٩٦١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  تو�شية، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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عزت جمعة عقرب
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز التجارة العربية �ش.م.م
يعلـن عزت جمعة عقرب ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة مركز التجارة العربية �ش.م.م، وامل�شجلـة 
لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٣٠٧٦٤، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان 

القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املركز الدويل للتوحد �ش.م.م

يعلـن عزت جمعة عقرب ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة املركز الدويل للتوحد �ش.م.م، وامل�شجلـة 
لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٠١٢٤٩، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان 

القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة �سعيد بن خمي�ش بن حممد العمري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلـن مكتب دار احل�شابات لتدقيق احل�شابات ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة �شعيد بن خمي�ش بن حممد 
العمري و�شريكه للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٣٠٦٣٤٧٠، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

منى بنت عو�ش بن حمد ال�سلع
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تراث عربي للتجارة - ت�سامنية
تعلـن منى بنت عو�ش بن حمد ال�شلع ب�شفـتــها امل�شفية ل�شركـة تراث عربي للتجارة - ت�شامنية، 
وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٧٠٧٥٩٠١، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــية
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