
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )١٤٣٤(                                                                            ال�سنة احلاديـة واخلم�سون 

املحتـــــــــويــات

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارات      

            هيئـــة حمايــة امل�ستهلك

قـــــــــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــــم 2022/١    �ســـــــادر فـــــــي 2022/٣/١٤ بتعديـل بعـ�ض اأحكـام 

الالئحـة التنفيذيـة لقانـون حمايـة امل�ستهلـك.

اإعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميـــــــــــة 

                                                         وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

اإعالن ب�ساأن ت�سجيــل موؤ�سر جغرافـي.

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�ض بالنتفاع.

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

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

ا�ستدراك.
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 الأحد ١٧ �سعبـــــان ١٤٤٣هـ                                                           املوافـــق 20 مــــــــار�ض 2022م
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اإعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرموح للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

العاملة  الأيدي  ل�ستقدام  العاملية  الزاهر  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 
والتجارة �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سجايا اخل�سراء - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نينجبو يوانتوجن اأو�سن في�سري اخلليج �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات تنعم للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بونيتي املتكاملة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأك�سري املتكاملة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز �ساحل ال�سيب املتحدة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع نور احلرمني �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سائر نزوى اجلديدة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نفي�ض العرب للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رواد اخلليج الوطنية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يو�سف اأحمد خاكي �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سر للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سريحة الذهبية للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مر�سى البتكار املتحدة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عباقرة البيان �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوداد للمقاولت وال�ستثمار �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلاطري للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرمال الرائدة لزينة ال�سيارات �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساعل اأنوار اخلريات للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابت�سام النور و�سركاه �ض.م.م.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رنيم الذهبية للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بناء ال�سماء الرائدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيلرينت لال�ست�سارات الإدارية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ض القرم احلديثة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبراج اجلاح�ض للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قالع اجلاح�ض للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرقية للطاقة الرائدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ري�سوت العاملية لالإن�ساءات الهند�سية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فجر العفية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء حبيب الناعبي للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ينابيع وادي ال�سرمي املتحدة للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطاعم ال�سحوة العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جود اخلليج خلدمات التنظيف �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإمناء اخلليج للم�ساريع الف�سية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القناديل املعلقة للتجارة واملقاولت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدليل للت�سوق �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهيل بن را�سد بن �سهيل بن �سويد البادي 
و�سريكه للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغزال العاملية للتجارة وال�ستثمار �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي مراد وابنه للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرعد للمعدات الطبية وال�سيدلنية - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد رام�ض فرج اللـه بيت جميني للتجارة 

واملقاولت �ض.�ض.و.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلتم العاملية للتجارة �ض.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سمحان للرثوة ال�سمكية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد بن حمدان ورا�سد بن �سليم احلارثي 

للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ساتني الوادي للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأ�سواء امل�سيئة للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الو�سام للم�ساريع املتطورة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو ب�سار امل�سعودي للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بر الدوحة للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بندر الرو�سة احلديثة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الذاريات للتجارة وال�سناعة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دما�ض العاملية لال�ستثمار وجتارة املنتجات 
النفطية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائ�ض للم�ساريع املتكاملة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات ال�سرق الأو�سط للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطبخ الربزة الرتاثي �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ه�ساب الواحة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يحيى وعامر للتجارة واملقاولت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالل ويحيى للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع النمر احلديثة للتجارة واملقاولت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرتعة للتجارة واخلدمات �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ف�ساء الهجر للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املهلب الوطنية للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مباهج العوينات املميزة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج للحلول املعلوماتية - ت�سامنية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروق املربح للتجارة واملقاولت - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة في�سل بن علي بن �سالح و�سريكه للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع مزايا اخلريات الع�سرية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأركان النه�سة الذهبية - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سباح الذهبي للر�سم والديكور - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سارف اجلنينة للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار حلحل للمقاولت - ت�سامنية.

للتجـارة  الوطنيـــة  اجلنــوب  اإعمــــار  ل�سركـــة  الت�سفـيـــة  اأعمــال  بـــدء  عـــن  اإعـــالن 
واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروؤية الثاقبة للتجارة واملقاولت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رواد اخلليج الوطنية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ينابيع وادي ال�سرمي املتحدة للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو عدنان ال�سعيدي للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حامت التجارية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الب�ساتني اجلميلة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغرب احلديث للتجارة والأعمال �ض.�ض.و.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سفيلح العماين للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العيدرو�ض والروا�ض للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلدائق امللكية املتميزة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وادي التني لالأعمال - ت�سامنية.
للتجــارة  العامليــة  عثمــان  بــن  م�ساريـع  ل�سركـــة  الت�سفـيـــة  اأعمـــال  بدء  عــن  اإعـــالن 

واملقاولت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء النه�سة للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البيت العربي لالأطعمة - ت�سامنية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة كواكب ال�شمال للتجارة �ش.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة كهف الباطنة للمقاوالت �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلطوة للتجارة واال�شتثمار �ش.م.م.
وولـــده  اليمانـــي  اأحمـــد  عـلي  بـــن  �شعيـــد  ل�شركــة  الت�شفـيــة  اأعمــال  بــدء  عن  اإعـــالن 

للتجارة - تو�شية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روا�شي وادي قريات للتجارة - تو�شية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شحار املعمارية للتجارة واملقاوالت - تو�شية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اليد للم�شاريع التجارية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اليحمدي العاملية للتجارة - ت�شامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبناء حبيب الناعبي للتجارة - تو�شية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رحاب مزون �ش.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأنوار الريان الذهبية للتجارة - ت�شامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ينابيع الرمي�ش �ش.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دانة ال�شرق املتحدة للتجارة - تو�شية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة القدوة الوطنية للتجارة واملقاوالت - تو�شية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شيح ال�شمود للم�شاريع �ش.�ش.و.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شراب الدولية للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شعيد بن �شيف بن عمري ال�شبلي و�شريكه 
للتجارة - ت�شامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اللبالب املتحدة �ش.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شيكورادو �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة لوؤلوؤة مزون احلديثة للتجارة - ت�شامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة وردة جمز �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احللو للنقل �ش.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ك�شارة ال�شرق االأق�شى �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الواحة الرقمية احلديثة �ش.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يعقوب حمود احلو�سني للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزايا الدوحة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامر بن �سعيد ال�سعيدي واأولده للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كنز ال�ساطي ال�ساملة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهتان للخردة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منارة القرية للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النطباع الدائم للم�ساريع واخلدمات �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع الفاتك للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التكامل للدعاية والإعالن �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عمورية احلديثة للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تاج الحتاد �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة امل�سنعة للتجارة �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء حفيت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خمي�ض الكلباين و�سريكه للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلوابر �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الناجح التجارية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن م�سلم رحابه جداد و�سريكه للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد وعلي اأبناء �سليم العربي للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قانة لل�سياحة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة جزماء املتكاملة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سلم بن حممد بن اأحمد الكثريي وولده - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نه�سة الربميي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وادي القطيف للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإبراهيم بن حممد عبداللـه بن علي اآل عبدال�سالم 

و�سريكه - ت�سامنية.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدر و�سامل الرواحي للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار ال�سعادة الوطنية - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار نوفل للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البقيــع الأخ�سر للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امللح العمانية املحدودة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفجرية املتحدة للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العز الهند�سية للتجارة واملقاولت �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز املجد الطبي �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مقاولت م�سقط احلديثة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فجر ال�سحراء للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الهباب املتحدة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحفاد العراقة لال�ستثمار �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سبا العاملية �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النماء الربونزية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأهلية للتنمية الوطنية �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جارك ا�ض بي ايه �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جرنا�ض اخلابورة للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خدمات نزوى للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سوت النه�سة احلديثة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساملة بنت �سامل الدرو�سي وولدها للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الق�سائم الوطنية �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الركن الذهبي املا�سي - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلجر الذهبي املتحدة �ض.م.م. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوثبة املتحدة للتجارة واملقاولت �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برواز جزماء للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1434(

هيئـــة حمايــة امل�ستهلك
قـــرار

رقم 2022/1
بتعديـل بعـ�ض اأحكـام الالئحـة التنفيذيـة لقانـون حمايـة امل�ستهلـك

ا�ستنادا اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/26 باإن�ساء هيئة حماية امل�ستهلك،
واإلى نظام هيئة حماية امل�ستهلك ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/53،

واإلى قانون حماية امل�ستهلك ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/66،
واإلى الالئحة التنفيذية لقانون حماية امل�ستهلك ال�سادرة بالقرار رقم 2017/77، 

واإلى موافقة جمل�س الوزراء، 
واإلى موافقة جمل�س اإدارة هيئة حماية امل�ستهلك،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفيذية لقانون حماية امل�ستهلك، امل�سار اإليها. 

املــادة الثانيــــة

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

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

�سـدر فـي: 11 مــن �سعبـــــــان 1443هـ

املوافـــــق: 14 مــن  مـــــــار�ض 2022م
د. �سعــود بـن حمـود بن اأحمـد احلب�سـي

   رئي�س جمل�س اإدارة هيئة حماية امل�ستهلك

-11-



اجلريدة الر�سمية العدد )1434(

 تعديـالت علـى بعـ�ض اأحكـام

الالئحة التنفيذيـة لقانـون حمايـة امل�ستهلـك

املــادة ) 1 (
و)35(،  و)26(،  و)21(،  و)20(،   ،)12 البند  و)19/  و)15(،   ،)9( املواد  بن�سو�س  ي�ستبدل 
اإليها،  امل�سار  امل�ستهلك  حماية  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من  و)41(، و)43(  و)36(، 

الن�سو�س الآتية:

املــادة ) 9 (
اإلى  ب�سكوى  يتقدم  اأن   - املزود  بينه وبني  ن�سوب خالف  فـي حالة   - للم�ستهلك  يجوز 
الإدارة املخت�سة على النموذج املعد لهذا الغر�س، مرفقا به الأدلة وامل�ستندات التي تدعم 

ال�سكوى.
تاريخ  من  يوما  ثالثني   )30( خالل  ال�سكوى  فـي  البت  املخت�سة  الإدارة  على  ويجب 

تقدميها مكتملة.
التقرير ب�ساأن  واإعداد  الفني،  راأيه  لإبداء  بخبيــر  املخت�سة ال�ستعانة  لالإدارة  ويجوز 

اخلالف القائم بني امل�ستهلك واملزود.
ويتحمل امل�ستهلك نفقة اأتعاب اخلبري، وفـي حال �سدور حكم ق�سائي نهائي ل�ساحله 

يحق له املطالبة باأتعاب اخلبري. 

املــادة ) 15 (

اإذا �ساب اأيا من ال�سلع الواردة فـي امللحق رقم )2( املرفق بالالئحة عيب، اأو كانت هذه 
ال�سلع غري مطابقة للموا�سفات القيا�سية اأو الغر�س الذي مت التعاقد من اأجله، يحق 
اأو  اإ�سافية،  تكلفة  اأي  دون  قيمتها  وا�سرتداد  اإعادتها  اأو  ال�سلعة،  ا�ستبدال  للم�ستهلك 

اإ�سالحها، وذلك وفقا لالآتي:
1 - اأن يطلــب امل�ستهلـك ا�ستبــدال ال�سلعــة اأو اإعادتهــا وا�ستــرداد قيمتهــا خـــالل )15( 

خم�سة ع�سر يوما من تاريخ ت�سلمه ال�سلعة.
2 - اأن يطلب امل�ستهلك اإ�سالح العيب خالل مدة ال�سمان.
3 - اأن يقدم املزود ما يثبت الإ�سالح خالل فرتة ال�سمان.

4 - اأن يقدم امل�ستهلك ما يثبت �سراء ال�سلعة من املزود.
5 - األ يكون العيب ناجتا عن �سوء ا�ستعمال امل�ستهلك لل�سلعة.
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6 - اأن يوفر املزود للم�ستهلك �سلعة بديلة توؤدي الغر�س ذاته - فـي حال ما اإذا اختار
امل�ستهلك اإ�سالح العيب -، وذلك اإلى اأن يتم اإ�سالح العيب، وفـي حال ف�سله فـي 
اإ�سالح العيب ذاته لثالث مرات، يتم ا�ستبدال ال�سلعة، اأو ا�سرتجاعها ورد القيمة، 
خم�سوما منها قيمة ا�ستهالك ال�سلعة وفقا لل�سوابط التي حتددها الهيئة، وذلك 

بح�سب اختيار امل�ستهلك.
املــادة ) 19 ( البند )12(

12- تقا�سي ثـمـن عن ال�سلعة اأو اخلدمة اأعلى من الثمن املعلن عنه.
املــادة ) 20 (

يعد باطال كل �سرط من �ساأنه اإعفاء املزود من م�سوؤوليته املدنية جتاه امل�ستهلك، واأي 
وثائق،  اأو  عقود،  مناذج  فـي  ال�سروط  هذه  وردت  �ســواء  الآتيــة،  ال�سـروط  من  �ســرط 
بالعمل  تتعلق  اأو مذكرات  اإعالنات،  اأو  اأو مالحظات،  ال�سراء،  اأو فواتري  اأو م�ستندات، 

التجاري، اأو على واجهة املحل، اأو مطبوعة على الب�ساعة:
1 - و�سع عبارة  "الب�ساعة املبيعة ل ترد ول ت�ستبدل".

2 - حتديد فرتة زمنية لإرجاع ال�سلعة )اأقل من املحدد قانونا(.
3- عدم ا�سرتداد امل�ستهلك لثمن ال�سلعة اأو اخلدمة.

4 - توجيه امل�ستهلك للتعامل مع �سركات متويل اأو تاأمني بعينها، عند ال�سراء.
5 - و�سع �سرط بت�سلم املزود لكامل الثمن قبل ت�سليمه ال�سلعة اأو تقدميه للخدمة 

حمل التعاقد، اإذا كان ت�سليم ال�سلعة اأو تقدمي اخلدمة ل يتم مبجرد التعاقد. 
6 - و�سع �سروط ب�سرورة اإجراء �سيانة اأو اإ�سالح ال�سيارات فـي الوكالة خالل فرتة 

زمنية معينة، وعدم اإجراء اأي �سيانة اأو اإ�سالح خارج الوكالة.
7 - اأن يقت�سر ال�سمان على ال�سلعة نف�سها دون حتمل ال�سامن اأجرة اليد العاملة، 

وغريها من الإ�سافات املتعلقة بال�سلعة ذاتها.
٨ - عدم م�سوؤولية املزود عن ال�سلعة فـي اأثناء فرتة ال�سيانة.

9 - اأي عبارة ي�سعها املزود للتن�سل من امل�سوؤولية.
10 - اإعطاء املزود احلق لنف�سه فـي تعديل العقد اأو اإنهائه دون موافقة امل�ستهلك.

11 - ت�سمني بند فـي العقد باأن �سعر ال�سلعة يحدد عند الت�سليم اأو اأن �سعر اخلدمة 
قابل للمراجعة باإرادة املزود.
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املــادة ) 21 (
ال�سروط  كافة  ا�ستيفاء  قبل  اأي خدمة،  تقدمي  اأو  �سلعة،  اأي  تداول  املزود  على  يحظر 
ذات  والقرارات  واللوائح  القوانني  فـي  عليها  املن�سو�س  وال�سالمة  بال�سحة  اخلا�سة 
ال�سلة - بح�سب طبيعة كل �سلعة اأو خدمة - واحل�سول على الرتاخي�س اأو املوافقات 

من اجلهات املعنية، بالإ�سافة لل�سروط الآتية:
1 - مطابقة ال�سلعة للموا�سفات القيا�سية.

2 - توافر عنا�سر اجلودة، مبا ي�سمن حتقق الغاية املرجوة من ال�سلعة اأو اخلدمة.
3 - خلو ال�سلعة اأو اخلدمة من اأي اأخطار اأو اأ�سرار مت�س ب�سالمة و�سحة امل�ستهلك 

اأو اأمواله. 
وفـي جميع الأحوال، يجب على املزود تقدمي تقرير معتمد يثبت ذلك بناء على طلب 

الهيئة.
املــادة ) 26 (

مــع عــدم الإخالل باأحكــام املــادة )21( من القانــــون، يحظــــر القيام بالآتي:
1 - تــداول ال�سلـــع التــي حتتـــــوي علــى مــا ميـــ�س ال�سرائــع ال�سماويـــــة، اأو العبــــارات، 
اأو خاد�سة  الدينية،  بالقيم  اإذا كانت خملة  الرمـــوز،  اأو  ال�سعـــارات،  اأو  ال�ســـور،  اأو 

للحياء، اأو املخلة بالآداب العامة، اأو العادات.
2 - تداول ال�سلع التي تاأتي على اأ�سكال خاد�سة للحياء اأو خملة بالآداب العامة.

3 - اإ�ساءة ا�ستخدام ال�سلع اأو تقدمي اخلدمات ب�سكل يخد�س احلياء العام اأو يخالف
الآداب العامة اأو العادات والتقاليد. 

املــادة ) 35 (
يجب على املزود - قبل اإجراء العرو�س الرتويجية - اللتزام بالآتي:

1 - احل�سول على موافقة اجلهة املعنية بعد التن�سيق مع الهيئة للتاأكد من عدم وجود 
عرو�س اأو اإعالنات م�سللة، وفقا لل�سوابط التي حتددها الهيئة، وتزويد الهيئة 

بن�سخة من املوافقة.
2 - تقدمي بيان بطريقة اإقامة العرو�س الرتويجية للم�ستهلك واملن�سورات الإعالنية 

اخلا�سة بالعرو�س.
3 - بيان باجلوائز والهدايا وامليزات التي �ستقدم للم�ستهلكني الفائزين.

4 - بيان �سعر البيع قبل العر�س وبعده، واإرفاق فواتري البيع قبل اإجراء العر�س.
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املــادة ) 36 (
يجب على املزود - قبل اإجراء تخفي�سات على اأ�سعار ال�سلع واخلدمات - اللتزام بالآتي:
1 - احل�سول على موافقة اجلهة املعنية بعد التن�سيق مع الهيئة، للتاأكد من الأ�سعار، 

وفقا لل�سوابط التي حتددها الهيئة، وتزويد الهيئة بن�سخة من املوافقة.
2 - توفري قائمة باأعداد ال�سلع املتوفرة لكل نوع يرغب فـي اإقامة التخفي�سات عليه.

3 - بيان �سعر البيع قبل وخالل فرتة التخفي�سات لكل �سلعة بخط وا�سح، ومقروء، 
ون�سبة التخفي�س.

4 - بيان �سعر البيع بعد التخفي�سات، واإرفاق فواتري البيع قبل اإجراء التخفي�سات. 
املــادة ) 41 (

مع عدم الإخالل بحكم املادة )35( من القانون، والقوانني واللوائح والقرارات املعمول 
بها، يجب على الإدارة املخت�سة، بعد اإمتام اإجراءات التق�سي والبحث وجمع ال�ستدللت، 

اتخاذ اأي من الإجراءات الآتية:
 1 - اإنذار املخالف بتعديل اأو�ساعه واإزالة املخالفة فورا اأو خالل فرتة زمنية حتددها 

له.
 2 - توقيع غرامة اإدارية وفقا لأحكام الالئحة والقرارات ال�سادرة فـي هذا ال�ساأن.

 3 - اإحالة املخالفة اإلى الدعاء العام.
4- حفظ ال�سكوى اإداريا فـي اأي من احلالت الآتية:

 اأ - اإذا مل تثبت املخالفة.
ب - عدم �سحة الواقعة، اأو تكون مما ل يعاقب عليها القانون.

ج - عدم كفاية الأدلة.
د - اإذا كانت املخالفة ل تدخل �سمن اخت�سا�س الهيئة.

هـ - ال�سكوى الكيدية.
و - عدم اأهمية املخالفة، اأو وقع فـي ظروفها ما يربر ذلك.

ز - الت�سوية الودية.
ح - تنازل مقدم ال�سكوى. 

ط - عدم مراجعة مقدم ال�سكوى خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه لها 
ما مل يقدم عذرا مقبول.  

اإذا  اإتالفها  اأو  ال�سلعة  اإلزام املزود ب�سحب  وفـي جميع الأحوال، يحق لالإدارة املخت�سة 
كان الإتالف هو الو�سيلة الوحيدة للتخل�س منها.
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املــادة ) 43 (

من  كل  يعاقب  القانون،  فـي  عليها  املن�سو�س  اجلزائية  بالعقوبات  الإخالل  عدم  مع 
عماين،  ريال  األف   )1000( على  تزيد  ل  اإدارية،  بغرامة  الالئحة  هذه  اأحكام  يخالف 

وت�ساعف العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة.
وفـي حال ا�ستمرار املخالفة تفر�س غرامة اإدارية، ل تزيد على )50( خم�سني ريال عمانيا 
عن كل يوم ت�ستمر فيه املخالفة، على األ يزيد جمموعها على )2000( األفي ريال عماين.

املــادة ) 2 (
ي�ستبدل بامللحق رقم )2( "ال�سلع امل�سمولة بال�سمان "، وامللحق رقم )3( "اخلدمات امل�سمولة 
امللحقان  اإليها،  امل�سار  امل�ستهلك  حماية  لقانون  التنفيذية  بالالئحة  املرفقني  بال�سمان"، 

املرفقان.

املــادة ) 3 (
برقم  مادة جديدة  اإليها،  امل�سار  امل�ستهلك  لقانون حماية  التنفيذية  الالئحة  اإلى  ت�ساف 

)33( مكررا، يكون ن�سها الآتي:

املــادة ) 33 ( مكررا

مع عدم الإخالل بحقوق امل�ستهلك والتزامات املزود املن�سو�س عليها فـي القانون وهذه 
الالئحة، يجب على املزود واملعلن والوكيل املوجود داخل �سلطنة عمان اأو من له ممثل 

اأو وكيل داخلها - فـي حال التعاقد عن بعد - اللتزام بالآتي:
1 - احل�سول على موافقة اجلهة املعنية.

2 - عر�س ال�سلعة فـي الو�سيلة الإلكرتونية ب�سكلها احلقيقي.
3- حتديد مكان وتاريخ وطريقة ت�سليم ال�سلعة.

4 - و�سع �سيا�سة وا�سحة لال�ستبدال وال�سرتجاع دون الإخالل باأحكام القانون وهذه 
الالئحة.

املــادة ) 4 (
الالئحة  من  و)52(  و)51(،  و)50(،  و)49(،  و)4٨(،  و)47(،  و)46(،   ،)45( املواد  تلغى 

التنفيذية لقانون حماية امل�ستهلك امل�سار اإليها.
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امللحـق رقــم ) 2 (
ال�سلع امل�سمولة بال�سمان

بيان ال�سلعة م 

املركبات باأنواعها 1

الأجهزة الكهربائية والإلكرتونية وملحقاتها 2

قطع غيار ال�سيارات 3

املحركات 4

الإطارات 5

الأدوات والأواين املنزلية 6

ال�سفن والقوارب وم�ستلزماتها 7

الأثاث املنزيل والديكور ٨

املالب�س واملن�سوجات 9

الطالء والدهانات 10

املنتجات اجللدية باأنواعها 11

اللوازم واملعدات الطبية 12

لوازم ومعدات التموين 13

الآلت واملعدات الثقيلة، وقطع غيارها 14

اك�س�سوارات وملحقات املركبات  15

النوافذ والأبواب باأنواعها 16

الأدوات واللوازم التعليمية والقرطا�سية 17

اأدوات ومواد البناء باأنواعها 1٨
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بيــان ال�سلعـة م 

العربات املتنقلة )الكرفان( 19

ال�ساعات 20

املواد واملعدات الزراعية 21

الذهب والف�سة واملجوهرات 22

الآلت والأدوات املو�سيقية 23

لوازم واألعاب الأطفال املختلفة 24

الدراجات الهوائية والنارية 25

الأدوات الكيميائية واملبيدات احل�سرية 26

الأدوات ال�سحية املنزلية 27

اأجهزة ومعدات الطاقة ال�سم�سية  2٨

م�ستح�سرات التجميل والعطور 29

الأ�سرطة ال�سمعية واملرئية املختلفة 30

املعدات واللوازم البيطرية 31

الأدوات واملعدات البرتولية 32

املعدات والأدوات ال�سناعية 33

املطابخ 34

الأحجار الطبيعية وال�سناعية باأنواعها 35

الع�سب ال�سناعي 36

مالحظة: ي�سري هذا امللحق على ال�سلع اجلديدة فقط.

تابـع: امللحــق رقـم ) 2 (
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امللحق رقم ) 3 (
اخلدمات امل�سمولة بال�سمان

بيــان اخلدمــات م

�سيانة املركبات 1

�سيانة الأجهزة الكهربائية والإلكرتونية 2

�سيانة املعدات والقوارب 3

�سيانة الدراجات الهوائية والنارية 4

�سيانة الأجهزة امليكانيكية 5

اأعمال الديكور 6

تف�سيل الأثاث واملفرو�سات  7

خدمة الربجميات ٨

خدمات تركيب الأبواب والنوافذ باأنواعها 9

خدمات تركيب املطابخ 10

اأعمال النجارة واحلدادة 11

خدمات تركيب الع�سب ال�سناعي 12

خدمات تركيب املظالت 13

خدمات تو�سيل كابالت الكهرباء 14

خدمات تو�سيل اأنابيب املياه 15

خدمات تو�سيل خطوط الهاتف الثابت 16

خدمات تو�سيل و�سيانة معدات املياه 17

اخلدمات املرتبطة برتكيب وت�سغيل الأدوات والأجهزة الكهربائية والإلكرتونية  1٨

-19-





اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1434(

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
اإعـــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلب ت�شجيل املوؤ�شر اجلغرافـي املقبول وفقا لأحكام قانون 
حقوق امللكية ال�شناعية ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم: 2008/67 

OM/GI/2021/00001 :رقـــم الطلـــــب

تاريـخ االإيـداع: 2021/12/13

Champagne :ا�سم املوؤ�سر اجلغرافـي املطلوب لـه الت�سجيل

�شامبني,  دي  فني  دو  اإنرتبروف�شيونيل  كومتي  الطلب:  مودع  وجن�سية  وعنوان  ا�سم 

عنوانـــــه: 5 رو هرني - مارتن, �شندوق بريد: 135, 51204 اإبريناي, فرن�شا  

حدود املنطقة اجلغرافية التي ينطبق عليها املوؤ�سر اجلغرافـي: فرن�شا

ال�سلع التي ي�ستخدم ب�ساأنها املوؤ�سر اجلغرافـي: نبيذ �شمن الفئة 33 من ت�شنيف ني�س
بيانات اأخرى: تــم اإرفاقــه 

 فينريون اأي ميزون

لت�شجيل  �شي(  اآر فـي  �شامبني )�شي  دو  انرتبروفي�شونال دو فني  بوا�شطة كوميتي  طلب 
املوؤ�شر اجلغرافـي "CHAMPAGNE" فـي عمان

لت�شمية  �شي للت�شجيل كموؤ�شر جغرافـي  اآي فـي  تبني هذه الوثيقة الطلب بوا�شطة �شي 
 "CHAMPAGNE" واإثبات اأن "CHAMPAGNE" املن�شاأ الفرن�شية اخلا�شعة للرقابة

حممية فـي دولة املن�شاأ.
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ا�سم الب�سائع واملوؤ�سر اجلغرافـي
املوؤ�شر اجلغرافـي الذي هو مو�شوع هذا الطلب هو ال�شم "CHAMPAGNE" لو�شف 

نبيذ فوار طبيعي يتم اإنتاجه فـي منطقة جغرافية حمددة من فرن�شا من خالل عملية 

التخمري املزدوج من العنب املزروع فـي منطقة زراعة الكروم فـي �شامبني.

منطقة املوؤ�سر اجلغرافـي
اأ - تر�شيم املنطقة

يعود تر�شيم حدود منطقة زراعة كروم عنب �شامبني اإلى القانون بتاريخ 22 يوليو 

1927 الذي مت الت�شويت عليه بوا�شطة الربملان الفرن�شي.

ميكن  والتي  الكروم,  زراعة  ميكن  حيث  هكتار   34300 م�شاحة  املنطقة  تغطي 

.CHAMPAGNE ا�شتخدام العنب منها لإنتاج نبيذ

يعرف القانون بتاريخ 22 يوليو 1927 نبيذ CHAMPAGNE باأنه النبيذ املنتج 

ح�شريا من العنب املزروع واملنتج فـي املنطقة اجلغرافية املحددة التي تتكون من 

منطقتني حمددتني على النحو التايل:

اأ - املنطقة اجلغرافية, التي حتددها اأ�شماء املدن والقرى, والتي يجب اأن يتم فيها 

CHAMPAGNE والتعامل معه. ت�شمل هذه املنطقة قرى فـي  اإنتاج نبيذ 

املناطق الإدارية اخلم�س فـي �شمال �شرق فرن�شا, وهي اأي�شن واأوبي ومارن وهوت 

مارن و�شني - اإت - مارن. متتد منطقة زراعة كروم CHAMPAGNE على 

�شمال  اأق�شى  اإلى اجلنوب, فـي  ال�شمال  م�شافة تزيد على 150 كيلومرت من 

منطقة زراعة الكروم فـي فرن�شا, على بعد 100 كيلومرت اإلى ال�شمال ال�شرقي 

من باري�س.

ب - منطقة الإنتاج املحددة التي ت�شمل جميع قطع الأرا�شي الواقعة داخل البلدات 

املنا�شبة ل�شنع  الكروم  املحددة والتي ميكن فيها زراعة  املنطقة  والقرى فـي 

النبيذ بت�شمية املن�شاأ CHAMOAGNE )"ت�شمية املن�شاأ"(.

          القانون بتاريخ 22 يوليو 1927 ما يزال �شاري املفعول.
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و�سف عملية االإنتاج
اأ- املواد اخلام )املنتجات التي يجب معاجلتها(

ميكن  التي  بها  امل�شرح  العنب  اأ�شناف  قائمة  حتدد  التي  اللوائح  من  العديد  هناك 
.CHAMPAGNE زراعتها من اأجل اإنتاج نبيذ

وهذه اللوائح هي:
بجــود  تتعلـــق  التــي  القوانيـــن  تو�شــــح  الــــذي   1935 �شبتمبـــر   28 بتاريـــخ  املر�شــوم   -  1

,CHAMPAGNE نبيـــذ
للقابـــة  اخلا�شعـــة  املن�شــاأ  ت�شميــة  يعـــرف  الـــذي   1936 يونيـــو   29 بتاريـــخ  املر�شوم   -  2

CHAMPAGNE, لتف�شيل تعريف العوامل الطبيعية والب�شرية,و

CHAMPAGNE بتاريــــــخ  3 - كـتــــــــاب املوا�شفـــــات احلالـــــــي حــــــول ت�شميـــــــة املن�شــــــاأ 
22 نوفمبــر 2010.

ذلــك الظـروف  العوامـــل الطبيعــية مبـا فـي  اإلى جانــب  العنــب ون�شبتهــا  اأ�شنـــاف  - تعــد 
.CHAMPAGNE املناخية من العوامل الرئي�شية فـي حتديد جودة نبيذ

اأبرز ثالثة اأ�شناف م�شرح بها هي:
ن�شبتهــا  اأبيــ�س  ع�شيـــر  كميـــات  مع  اأ�شــود  عنــب   -  Pinot Noir  - نوار  بينوت   - اأ 
نبيذ  مينح  فهو   - التوليفات  معظم  قلب  فـي  ويقع  املزروعات  من   %38 تقريبا 
منطقة  عرب  زراعته  يتم  ومتا�شكه.  وقوته  وهيكله  قوامه   CHAMPAGNE
اأوبي اجلنوبية وينمو جيدا فـي  منطقة  �شامبني وخا�شة فـي  الكروم فـي  زراعة 

مونتاج دو رمي�س.
ب - مونيري - Meunier - عنب اأ�شود اآخر مع ع�شري اأبي�س يعطي ن�شارة و�شباب لنبيذ 
ومقاومته  متانته  املزروعات.  من   %  34 من  يقرب  ما  وي�شكل   CHAMPAGNE

الطبيعي.  موطنه  امل�شهور,  ال�شقيع  جيب  فايل,  مارن  جتعل  الربيعي  لل�شقيع 
ين�شج جيدا فـي ال�شنوات الفقرية وينتج اأ�شلوبا ناعما وفاكهيا من النبيذ مثايل 

ملزج النكهات الأكرث قوة من بينوت نوار.
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اجلودة  اأبي�س ي�شاهم فـي  اأبي�س مع ع�شري  Chardonnay - عنب  ت - �شاردونيه - 
والأناقة وي�شكل ما يقرب من 26% من كروم العنب فـي منطقة زراعة الكروم فـي 
�شامبني. من ال�شهل ن�شبيا اأن تنمو, على الرغم من اأنها تتربعم مبكرا وبالتايل 
فهي عر�شة لل�شقيع الربيعي. مت تخ�شي�س Côte des Blancs ب�شكل ح�شري 

تقريبا ل�شاردونيه.
اأ�شناف العنب الأخرى امل�شرح بها فـي �شنع نبيذ CHAMPAGNE هي ارباين وبيتيت 

مي�شليري وبينوت بالنك وبينوت غري�س.
ب - و�سف طريقة االإنتاج

يتم تنظيم طريقة اإنتاج نبيذ CHAMPAGNE بدرجة عالية. خالل الفرتة من 1935 
 CHAMPAGNE اإلى2010, مت و�شع قواعد جودة خمتلفة تتعلق بطريقة اإنتاج نبيذ

ويرد اأدناه ملخ�س موجز لها, بالرتتيب الزمني:
1938 - مت و�شع طرق تنظيم تقليم الكرمة.

)النبيذ  العتيق   CHAMPAGNE نبيذ  على  املطبقة  اللوائح  و�شع  - مت   1952
ثالث  مدتها  اإلزامية  تقادم  فرتة  حتديد  مت  واحد(.  ح�شاد  من  ح�شريا  املنتج 

�شنوات فـي الزجاجة تبداأ فـي ال�شنة التالية للح�شاد.
1978 - ارتفاع وتباعد وكثافة النباتات )من 8000 اإلى 9000 نبتة منخف�شة الغلة 

لكل هكتار( ومت و�شع طرق للتدريب واملزيد من التقليم.
1984 - حظر تعبئة النبيذ قبل الأول من يناير من العام التايل للح�شاد.

1991 - اأ�شبحت املوافقة اإلزامية جلميع مراكز ع�شر العنب. 
1993 - مت تقليل ا�شتخال�س الع�شري اإلى 102 لرتا لكل 160 كجم من العنب بدل 

من 100 لرت لكل 150 كجم.
1997 - مت متديد احلد الأدنى لفرتات التعتيق فـي الزجاجة اإلى 12-15 �شهرا 

للنبيذ غري القدمي وثالث �شنوات للنبيذ العتيق, بدءا من تاريخ التعبئة.
 CHAMPAGNE 2010 - وثيقة ر�شمية على اأ�شا�شها يتم التعرف على ت�شمية املن�شاأ
 22 بتاريخ   CHAMPAGNE املن�شاأ  ت�شمية  حول  املوا�شفات  )كتاب  وحمايتها 

نوفمرب 2010(.
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:CHAMPAGNE فيما يلي قواعد الإنتاج املو�شوعة واملتبعة فيما يتعلق بنبيذ
التدريب على الكرمة: 

الكروم  كثافة  النبيذ.  وخ�شو�شية  جودة  فـي  مهما  عن�شرا  الكرمة  على  التدريب  يعترب 
عالية للغاية )ما يقرب من 8000 كرمة / هكتار(, والتي ت�شاهم فـي ن�شوج العنب. اإنتاج 
املختلفة:  العنب  اأنواع  �شفات  بني  متوازن  تزاوج  نتيجة  هو   CHAMRAGNE نبيذ 
مونيري.  ونكهة  وا�شتدارة  �شاردونيه,  وخفة  وروعة  واحليوية,  اجل�شم  يعطي  نوار  بينوت 
فـي كل مو�شم, هناك عمل خمتلف يجب القيام به فـي مزارع الكروم ويتم التحكم فـي كل 

خطوة من خطوات الإنتاج بدقة ل�شمان قوة خمزون العنب وجودة العنب.
على �شبيل املثال:

- يجب األ يزيد التباعد بني �شفوف الكروم عن 1.5 مرت,
- يجب اأن تكون امل�شافة بني �شاللت العنب فـي نف�س ال�شف بني 0.9 مرت و1.5 

مرت,
- يجب اأن يكون جمموع امل�شافة بني ال�شفوف وامل�شافة بني قطع العنب اأقل من 

2.5 مرت. 
التقليـــم: 

من  النبيذ  مزارعي  اأدناه, متكن  هو مو�شح  كما  بها,  تقليم م�شرح  اأربع طرق  هناك 
كل  الرتبة فـي  العنب وخ�شائ�س  اأ�شناف  بناء على  التي يف�شلونها  الطريقة  اختيار 

قطعة اأر�س.

تقليم ت�شابلي
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تقليم كوردون دي رويات

تقليم غويوت الب�شيط

تقليم غويوت املزدوج

املحا�سيل: 
على  بناء  قطعة  لكل  لالإنتاجية  الأق�شى  احلد  لتحديد  مر�شوم  ن�شر  يتم  عام,  كل  فـي 

احتياجات ال�شوق العاملية �شمن �شقف اإنتاج اأق�شى يبلغ 15500 كجم للهكتار.
ح�ساد العنب: 

تعترب منطقة زراعة الكروم فـي �شامبني واحدة من مناطق زراعة العنب النادرة حيث ل 
يزال يتم ح�شاد العنب يدويا بالكامل. ي�شرتط القانون اأن يتم نقل العنب اإلى املع�شرة دون 
تلف )ول توجد تقنية ميكانيكية متكن من حتقيق ذلك(. هذا اللتزام هو �شمان اجلودة 
وي�شمن عدم تلوين ع�شري العنب. يتم القطاف بعد حوايل مائة يوم من اإزهار الكروم, 
والذي يتم ب�شكل عام من نهاية مايو اإلى منت�شف يونيو. يتم فح�س عناقيد العنب واحدة 
تلو الأخرى ويتم التخل�س من العنب الأخ�شر اأو التالف. ل يذهب كل املح�شول اإلى �شنع 
نبيذ CHAMPAGNE. يتم حتديد احلد الأق�شى لالإنتاج لكل هكتار لكل منتج �شنويا. 
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هذا ي�شمن عدم تعر�س اجلودة للتهديد من خالل البحث احلما�شي عن الكمية. المتثال 

لهذه املبادئ يحافظ على جودة وخ�شو�شية كل �شنف عنب.

الع�سر: 

عند قطف العنب يتم نقله على الفور اإلى مراكز الع�شر املنت�شرة فـي جميع اأنحاء املنطقة 

لع�شر  �شارمة  قواعد  القانون  ي�شع  الع�شائر.  جودة  و�شمان  النقل  وقت  لتقليل  وذلك 

العنب وال�شروط التي يتم مبوجبها ع�شر العنب مثل:

الهدف  خا�شة.  مكاب�س  فـي  ويو�شع  ه�شا�شته  ب�شبب  فائقة  بعناية  العنب  نقل  يتم   -

يلوث  يتم احل�شول عليه ل  الذي  الع�شري  اأن  التاأكد من  العملية هو  الرئي�شي من 

بق�شرة العنب الأ�شود,

- يجب اأن تكون عناقيد العنب كاملة عند ال�شغط عليها,

- يجب ع�شرها فـي مراكز الع�شر املعتمدة حيث مت الت�شريح عن توافق املن�شاآت على 

جمموعة من موا�شفات اجلودة با�شتخدام معا�شر ب�شعة ترتاوح بني 2000 و12000 

كجم,

CHAMPAGNE. ينتج  اإنتاج نبيذ  العملية ب�شرعة ووفقا ملعايري  - يتم تنفيذ هذه 

عن عمليات الع�شر الأولية ملرتني اأو ثالث للعنب ع�شري "cuvee", وتعطي عمليات 

الع�شر الالحقة "premiere taille" ومن ثم "deuxieme taille". ل ميكن حتويل 

,CHAMPAGNE اأي ع�شري اآخر اإلى نبيذ

- 160 كجم من العنب امل�شغوط تعطي 102 لرتا من العنب,

ثم  كجم,   4000 اأجل  من  الالزم  العنب  من  لرتا   2050 توفر  الأولية  الع�شر  عملية   -

عملية الع�شر الثانية توفر فقط 500 لرتا لكل 4000 كجم.

عملية �سنع النبيذ:

حمددة  تطوير  لعملية  العادي  النبيذ  يخ�شع  الأويل,  التقليدي  الكحويل  التخمري  بعد 

جتعل نبيذ CHAMPAGNE مميزا للغاية.
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التوليفة: 

مزج النبيذ العادي هو ممار�شة تقليدية لنبيذ CHAMPAGNE. تت�شمن العملية مزج 

النبيذ الذي ياأتي من اأنواع خمتلفة من العنب وكروم العنب واملحا�شيل, من اأجل احل�شول 

على اأق�شى قدر من اجلودة. ي�شنع كل مزارع عنب خلطات للتعبري عن اأ�شلوب و�شخ�شية 

معينة.

التخمري الثاين فـي القنينة: 

التا�شع ع�شر.  القرن  �شامبني خالل  الكروم  زراعة  منطقة  فـي  ابتكارها  التقنية مت  هذه 

قبل تعبئة النبيذ, ت�شاف كمية من ال�شكر واخلمائر اإلى اخلليط قبل غلق الزجاجة. وفقا 

للوائح, ل ميكن اأن تبداأ هذه العملية املعروفة با�شم حتديد املعاجلة, قبل الأول من يناير 

بعد عام احل�شاد. ت�شتمر عملية التخمري من 6 اإلى 8 اأ�شابيع وخالل هذه الفرتة حتول 

اخلمائر ال�شكر اإلى كحول وثاين اأك�شيد الكربون مما يجعل النبيذ فوار ومليء بالفقاعات. 

التعتيق على الروا�سب: 

ميزة اأخرى لنبيذ CHAMPAGNE هي اأنه بعد التخمري الثاين, يتم تعتيق النبيذ مع 

روا�شبه )روا�شب اخلمائر املتبقية من التخمري( لفرتات متفاوتة. حتدد اللوائح اأن هذه 

الفرتة ل ميكن اأن تقل عن 15 �شهرا اأو حتى 3 �شنوات للنبيذ املعتق.

الرت�سيب والتنقيط: 

عند انتهاء عملية التعتيق, يتم "تر�شيب" القناين من اأجل جعل الروا�شب تتحرك ببطء 

لأ�شفل فـي عنق الزجاجة. ثم تقوم عملية "التنقيط" باإزالة الروا�شب وت�شفية النبيذ. 

اجلرعة: 

ت�شري اجلرعة اإلى حقيقة اأنه بعد التنقيط, يتم اإ�شافة م�شروب كحويل مكون من ال�شكر 

ونبيذ CHAMPAGNE. هذا املزيج يعو�س النبيذ الذي مت فقد اأثناء عملية التنقيط. 

وفقا لكمية ال�شكر امل�شاف, �شيكون النبيذ جاف جدا, جاف, متو�شط اجلفاف, غري حملى, 

اإلخ.
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بالإ�شافة اإلى ذلك, يجب اأن تطبق القواعد املحددة اأدناه على عملية الإنتاج:
فـي  تقع  التي  الأر�س  اأ�شل ح�شري على قطع  وال�شماد من  الطني  ن�شر  - يحظر  اأ 

.CHAMPAGNE منطقة اإنتاج نبيذ
مع  والتعامل  تخزين   CHAMPAGNE نبيذ  ومنتجي  مزارعي  على  يجب   - ب 
التلوث  لتجنب  منف�شلة  اأماكن  فـي  ونبيذهم  العنب  من  حما�شيلهم  ومعاجلة 

املحتمل.
ت - ال�شم CHAMPAGNE موؤهل ليتم و�شعه فقط على النبيذ الذي يتم زراعته 
واإنتاجه بالكامل داخل حدود منطقة زراعة الكروم فـي �شامبني, والذي يتم جعله 
اإنتاج  ياأتي من منطقة  زجاجات والذي  التخمري الطبيعي فـي  فوارا عن طريق 

ويتم اإنتاجها من اأ�شناف العنب املو�شوفة.
ث - يجب اأن يتم اإنتاج نبيذ CHAMPAGNE فقط من اأنواع العنب املذكورة فـي 

الق�شم اأيه اأعاله "مواد خام )منتجات لتتم معاجلتها(".
 ,CHAMPAGNE ج - من اأجل التاأهل للح�شول على حق ا�شتخدام ت�شمية املن�شاأ
نقله  يتم  الذي  العنب  من  ال�شائعة  املحلية  للممار�شات  وفقا  النبيذ  اإنتاج  يجب 
ب�شكل �شليم حتى معا�شر النبيذ. يجب اأن حتتوي ال�شالل وال�شناديق والأوعية 
على  النبيذ  مكاب�س  اإلى  قطفه  مكان  من  العنب  نقل  فـي  امل�شتخدمة  اخل�شبية 
ال�شريع  بالتدفق  لل�شماح  م�شممة  اجلوانب  جميع  وعلى  الأ�شفل  فـي  فتحات 

والكامل للع�شري اأثناء النقل واأثناء انتظار الع�شر.
للنبيذ  الوطنية  اللجنة  قبل  من  النبيذ  معا�شر  على  املوافقة  تتم  اأن  يجب   - ح 
والرباندي التابعة للمعهد الوطني الفرن�شي للمن�شاأ واجلودة )"اآي ان اأيه اأو"(. 
هذه املوافقة التي �شيتم منحها بناء على راأي جلنة اخلرباء املعينة من قبل اللجنة 
الوطنية يجب اأن ت�شهد باأن معا�شر النبيذ املعتمدة تتوافق مع املعايري النوعية 
للنبيذ والرباندي  الوطنية  اللجنة  املعتمدة من قبل  املوا�شفات  التي تظهر فـي 
اأو  اأي فتح  التابعة للمعهد الوطني الفرن�شي املن�شاأ واجلودة. يجب املوافقة على 

متديد اأو تغيري فـي مع�شرة النبيذ قبل و�شع مع�شرة النبيذ فـي الإنتاج.
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خ - يجب الحتفاظ ب�شجل فـي كل مع�شرة نبيذ. يجب اأن يذكر هذا ال�شجل, لكل بقايا 

اأنواع العنب امل�شتخدمة, وحمتوى الكحول املحتمل فيها  عنب, وزن كل نوع من 

واأ�شلها وا�شم مزارع النبيذ وحجم العنب الذي مت اإنتاجه.

لل�شروط  وفقا  فقط  معني  نبيذ  على   CHAMPAGNE ا�شم  ا�شتخدام  ميكن   - د 

التالية:

اأو ت�شاوي 12400 كيلوغرام من العنب  اأقل من  1 - النبيذ املنتج من حما�شيل 

لكل هكتار من الكروم املنتجة,

٢ - فـي حالة النبيذ اجلديد, النبيذ الذي يتم احل�شول عليه من ال�شنة الثانية 

ف�شاعدا التي تلي ال�شنة التي زرع فيها قبل 31 اأغ�شط�س,

3 - النبيذ املنتج من الكروم التي مل تتعر�س, حتى ولو جزئيا للتقليم احللقي 

)على �شكل حلقة( اأو لعملية مماثلة,

4 - العنب الذي يحتوي على ال�شكرين والنبيذ الذي مت حتديد ن�شبة الكحول 

فيه بناء على ن�شيحة اللجنة املوؤ�ش�شة مبوجب املادة 3 من القانون بتاريخ 28 

�شبتمرب 1935.

العنب  املقابلة من  والكمية  امل�شتخدم  العنب  بيان احل�شاد ووزن  يذكر  اأن  - يجب  ذ 

)ع�شري عنب مع�شور طازج يحتوي على لب وجلد و�شيقان وبذور( املنتج.

ر - ميكن اأي�شا و�شع ال�شم CHAMPAGNE على نبيذ مت احل�شول عليه من كمية 

العنب, بعد  اأن تكون 102 لرت منتج من 160 كجم من  العنب يجب  ق�شوى من 

الع�شر الذي يتم وفقا للقواعد املحددة.

للمناف�شة  العامة  املديرية  امل�شوؤولني من  التفتي�س من قبل  اإجراء  يتم  اأن  - يجب  ز 

العامة للجمارك  املديرية  امل�شوؤولني من  وال�شتهالك ومنع الحتيال ومن قبل 

واملكو�س.
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نبيـــذ  لإنتـــاج  املخ�ش�شـــة  الرباميـــل  فـي  والنبيـــذ  العنــب  نقـــل  يتـــم  عندمــا   - �س 

واأ�شناف  الإنتاج  ومنطقة  املن�شاأ  �شروط  ت�شتوفـي  والتي   CHAMPAGNE

م�شحوبة  تكون  اأن  يجب   ,CHAMPAGNE كروم  زراعة  منطقة  عرب  العنب 

.CHAMPAGNE ب�شهادة جمركية حتمل ا�شم

�س - منذ 1 يناير 1998, با�شتثناء عندما يتم نقلها بني امل�شغلني فـي املنطقة, ل يجوز 

بعد  اإل  املنف�شلة  النبيذ  CHAMPAGNE مغادرة م�شتودعات  نبيذ  لزجاجات 

خم�شة ع�شر �شهرا على الأقل من التعبئة. �شتحمل هذه الزجاجات مل�شق يحتوي 

اأو  العلب  حتمل  اأن  يجب  للغاية.  مرئية  باأحرف   CHAMPAGNE ا�شم  على 

وا�شحة  باأحرف  واأي�شا  ال�شم,  نف�س  الزجاجات  على هذه  التي حتتوي  العبوات 

للغاية.

�س - يجب اأن تكون الزجاجات التي حتتوي على النبيذ خمتومة بغطاء فليني يحمل 

يو�شع  التي  اجلاهز  النبيذ  زجاجات  حتمل  اأن  يجب   .CHAMPAGNEا�شم

عليها ا�شم CHAMPAGNE ال�شم الكامل اأو عنوان ال�شركة للمنتج بالإ�شافة 

اإلى املقاطعة اأو املنطقة فـي املقاطعة التي يقع فيها هذا الأخري وباأحرف وا�شحة 

ومقروءة.

�س - ل يجوز تعبئة اأي نبيذ يحمل ا�شم CHAMPAGNE قبل الأول من يناير بعد 

ح�شاده. يجب اأن تتم اإزالة املنتجات الثانوية الناجتة عن التخمري فـي زجاجات 

م�شممة لكربونات النبيذ عن طريق "اإزالة الروا�شب" )اإزالة الروا�شب(. اعتبارا 

تاريخ  من  �شهرا  ع�شر  اثني  فرتة  بعد  الإلغاء  يتم  اأن  يجب   ,1998 يناير   1 من 

التعبئة, وهي الفرتة التي يجب اأن يبقى خاللها النبيذ فـي زجاجات با�شتمرار.

فـي  وبيعه   CHAMPAGNE املن�شاأ  بت�شمية  امل�شمول  النبيذ  �شناعة  يجب   - ط 

با�شتثناء  فوارا,  نبيذا  ي�شبح  اأن  اأجل  من  داخلها  تخمريه  يتم  التي  الزجاجات 

نبيذ CHAMPAGNE الذي يباع فـي زجاجات بحجم داخلي اأقل من 375 مل 

وزجاجات بحجم اأكرث من 3 لرت.
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ت - و�سف رقعة املوؤ�سر اجلغرافـي
مت و�شع قواعد و�شع الرقع واتباعها اأثناء تعبئة وتغليف النبيذ:

اأو الألومنيوم ويتم  اإغالق اجلزء العلوي من الزجاجة بكب�شولة من الق�شدير  يتم 
املل�شقات  متطلبات  جميع  يذكر  الزجاجة  من  الأمامي  اجلزء  على  رقعة  ل�شق 
الإلزامية مبا فـي ذلك نوع نبيذ CHAMPAGNE ودرجة الكحول واحلجم واملن�شاأ 
 2013/1308 رقم  الأوروبي  الحتاد  لئحة  مبوجب  التاجر.  اأو  النبيذ  ملزارع  وال�شم 
اإن�شاء منظمة  ب�شاأن  دي�شمرب 2013   17 الأوروبي فـي  واملجل�س  الربملان  ال�شادرة عن 
الحتاد  مفو�شية  من  املفو�شة  والالئحة  الزراعية,  املنتجات  لأ�شواق  م�شرتكة 
الأوروبي رقم 2019/33 املوؤرخة فـي 17 اأكتوبر 2018 املكملة لالئحة الحتاد الأوروبي 
CHAMPAGNE بتاريخ  املن�شاأ  رقم 1308 / 2013 وكتاب املوا�شفات حول ت�شمية 
22 نوفمرب 2010 قواعد العر�س والت�شمية )12(" يجب اأن يظهر املوؤ�شر اجلغرافـي
الفلني  الزجاجة وغطاء  النبيذ مثل  تعبئة  CHAMPAGNE على جميع عنا�شر 
الهدايا  وعلب  )ال�شناديق  التعبئة  ومواد  العلبة(  عنق  على  املوجود  اجلزء  )على 
وال�شناديق الكرتونية وال�شناديق, اإلخ(. ي�شمح للزجاجات بالنت�شار والتوزيع مبجرد 
املنا�شبة وفقا للت�شريعات املعمول بها )با�شتثناء بني  اكتمالها فقط, وحتمل الرقعة 

اثنني من امل�شغلني داخل منطقة الإنتاج(.
يجب اأن ت�شري الرقعة اإلى رقم الت�شجيل املهني كما مت ت�شليمه من قبل �شي اآي فـي �شي. 

عندما ميتلك املنتجون عالمتهم التجارية, �شتكون الأحرف الأولى التالية موجودة:
ان ام نيغو�شيانت - مانيبولنت

�شي ام كوبرييتيف دي مانيبولي�شني
اآر ام ريكولتانت - مانيبزلنت
اآر �شي ريكولتانت - كوبريتيف

عندما ميلك اأطراف اآخرون عالمتهم التجارية لكن نبيذ CHAMPAGNE يتم و�شعها 
من قبل مزارع النبيذ, �شتكون الأحرف الأولى التالية موجودة:

ام ايه مارك دا�شيتور
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)با�شتثناء  الثاين  التخمري  فيها  حدث  التي  الزجاجات  فـي  اإل  النبيذ  ت�شويق  ميكن  ل 
من  اأكرث  على  حتتوي  التي  والزجاجات  مل   375 من  اأقل  على  حتتوي  التي  الزجاجات 
النبيذ  ت�شري  النبيذ(.   فئات  درجة من   )"Cru"(اإلى الإ�شارات  تنظيم  اأي�شا  يتم  3 لرت(. 
فـي  الكروم  زراعة  منطقة  فـي  امل�شنفة  القرى  اأف�شل  اإلى  الأول  النمو  نبيذ  اأو  الأ�شهر 
�شامبني. هنالك 17 نوع للنبيذ الأ�شهر, تت�شمن امبوناي وافيزي واآي وباوزي وكرامانت 
ولو مي�شنيل- �شور- اوجري وتور-�شور-مارن و41 نوع لنبيذ النمو الأول وتت�شمن �شويلي 

وهاوتفيلريز ومارويل- �شور- اآي. 
ال�سهرة واالإنفاذ
اأ - تطور اال�سم

يلعب الأ�شل التاريخي وتطور نبيذ CHAMPAGNE دورا مهما فـي �شهرة املوؤ�شر 
.CHAMPAGNE اجلغرافـي

املمنوح  الأول  ال�شم   "Campania remesis  " رميي�شي�س  "كامبانيا  كان 
نبيذ  اإنتاج  يتم  حيث  ال�شاد�س  القرن  فـي  فرن�شا  فـي  رمي�س  حول  الريفية  للمنطقة 

CHAMPAGNE حاليا.

من القرن الثالث ع�شر اإلى القرن اخلام�س ع�شر, كانت ي�شمى النبيذ املنتج فـي هذه 
املنطقة فينز دو ريفري )نبيذ النهر( اأو فينز دو مونتاج )نبيذ اجلبل(. تدريجيا, بداأت 
تعرف اأنواع النبيذ هذه با�شم مزارع الكروم ثم با�شم املنطقة. ظهرت الإ�شارات الأولى 
حوايل عام 1600, وهو م�شطلح ظهر اأي�شا على  CHAMPAGNE كمنتج فـي  اإلى 

رقع الزجاجة جنبا اإلى جنب مع اأ�شماء مزارع الكروم واملنتج.
الع�شر الروماين. مل تكن, على الرغم من ذلك, حتى  املنطقة فـي  الكروم فـي  منت 
الفوار عايل اجلودة, قد  النبيذ  اإنتاج  اإتقان فن  ال�شابع ع�شر, عندما مت  القرن  نهاية 
CHAMPAGNE لالإ�شارة  ا�شتخدام  واأ�شبح   CHAMPAGNE نبيذ  منت �شهرة 
اإلى ذلك النبيذ اأكرث �شيوعا. نظرا للنجاح الذي حققه نبيذ "CHAMPAGNE" فـي 
القرن التا�شع ع�شر, اجتمع مزارعو النبيذ معا للدفاع عما اأ�شبح رمزا لرتاثهم: وهو 

.CHAMPAGNE ال�شم
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ب - احلمايـــة
فـي عام 1843, قام املزارعون باإجراءات ق�شائية ناجحة اأمام حمكمة اجلولت الفرن�شية 

لطلب اأوامر متنع املزارعني الآخرين )الذين لي�شوا من املنطقة( من الإ�شارة اإلى منتجهم 

وترويجه بال�شم CHAMPAGNE.  مت تاأكيد هذا القرار لحقا فـي عام 1845 من قبل 

املحكمة العليا. بعد ذلك بوقت ق�شري, ح�شلوا على حكم مماثل من حمكمة ال�شتئناف فـي 

اأجنيه, والتي اأ�شدرت فـي عام 1887 الأمر التايل:

فقط  ي�شري  اأن  للمرء  ميكن   ,CHAMPAGNE نبيذ  اأو   CHAMPAGNE "بال�شم 

اإلى النبيذ الذي يتم ح�شاده وت�شنيعه فـي CHAMPAGNE, مقاطعة فرن�شا ال�شابقة 

والتي مت حتديدها جغرافيا".

واأكدت املحكمة الفرن�شية العليا هذا احلكم عام 1889.

املطبقة  وال�شروط  الإنتاج  منطقة  لتحديد  ت�شريعات  عدة  �شدرت   ,1889 عام  قرار  بعد 

كــروم  زراعــة  تر�شيـــم منطقـــة  ثــم تطــور    .CHAMPAGNE املوؤ�شـــر اجلغرافـي علـــى 

CHAMPAGNE مبرور الوقت اإلى حدودها احلالية.

الأولى  الالئحة  خالل  من  وحمايته   CHAMPAGNE ا�شم  على  التعرف  اأي�شا  مت 

الآن  م�شمولة  احلماية  هذه   .1973 لعام  م�شرتك  نبيذ  �شوق  لإن�شاء  الأوروبي  للمجل�س 

الأوروبي  واملجل�س  الربملان  عن  ال�شادرة   2013/1308 رقم  الأوروبي  الحتاد  لئحة  فـي 

وفـي  الزراعية  املنتجات  فـي  لالأ�شواق  م�شرتكة  منظمة  لإن�شاء   2013 دي�شمرب   17 فـي 

لئحة الحتاد الأوروبي رقم 2014/668 املوؤرخة 13 يونيو 2014 التي حتدد قواعد تطبيق 

برامج  ب�شاأن  الأوروبي  واملجل�س  للربملان   2012/1151 رقم  الأوروبي(  )لالحتاد  الالئحة 

اجلودة لـلمنتجات الزراعية واملواد الغذائية انظر:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/  
 PDF/?uri=CELEX:32013R1308&qid=1595229279392&from=EN

h t t p s : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / l e g a l - c o n t e n t / E N / T X T /

.)PDF/?uri=CELEX:32014R0668&from=en
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ج - االإنفـــاذ
بف�شل احلملة الرتويجية امل�شتمرة من قبل �شي اآي فـي �شي واأع�شائها, تتمتع نبيذ 
CHAMPAGNE اليوم ب�شمعة طيبة على امل�شتوى الدويل. تراقب �شي اآي فـي �شي 

القت�شاء,  وعند  العامل,  اأنحاء  جميع  فـي   CHAMPAGNE ا�شم  ا�شتخدام  بن�شاط 
تتخذ اإجراءات اإنفاذ للدفاع �شد ال�شتخدام غري امل�شرح به للموؤ�شر اجلغرافـي.

تلك  بخالف  الفوار  النبيذ  وتقدمي  اإلى  لالإ�شارة   CHAMPAGNE ا�شم  ا�شتخدام 
تلبية  فـي  تف�شل  التي  و/اأو  فرن�شا  فـي  املحددة  الكروم  زراعة  منطقة  من  القادمة 
للمنتجات  اأخرى  ا�شتخدام  اإ�شاءة  واأي  للموؤ�شر اجلغرافـي  املحددة  الإنتاج  موا�شفات 
وال�شتح�شار  الختال�س  �شي  فـي  اآي  �شي  وتعترب  للمقارنة  القابلة  غري  واخلدمات 
ا�شم  ا�شتغالل  وقف  كان  انتهاك.  مبثابة   CHAMPAGNE ا�شم  �شمعة  وا�شتغالل 

CHAMPAGNE اأحد واجبات �شي اآي فـي �شي الأ�شا�شية منذ اإن�شائها. 
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�إعــــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولــة وفقـــا لأحكــام 

قانـون )نظـام( العالمـات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33. 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 56091

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتارة املالب�س اجلاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سرين للمن�سوجات �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 1475 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2009/2/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 107095

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتارة املجوهرات وامل�سوغات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سيم دار اخلري للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2017/1/12
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:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
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.AGQB’G

ì.Ω.¢T ÉKQƒà°SGôJ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,á``«YÉæ°üdG Gô``ª◊G  á```≤£æe - ∫É`````ªYC’G õ`````côe ,á`````cÎ°ûe Ió``Mh :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,áª«ÿG ¢SGQ

2018/4/2 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S :π```````````«cƒdG º````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S ,…hQ112 :Ü.Q 3806 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

118164 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a

 á«µ∏ŸG ¥ƒ≤◊ ájÉª◊Gh π«é°ùàdG äÉeóN ,ájôµØdG á«µ∏ŸG ∫É› »`a äGQÉ°ûà°S’G äÉeóN
.»°VÉ≤àdG äÉeóN ,º«µëàdG äÉeóN ,á«fƒfÉ≤dG äÉeóÿG ,á«fƒfÉ≤dG çƒëÑdG ,ájôµØdG
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ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S :π```````````«cƒdG º````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S ,…hQ112 :Ü.Q 3806 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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123112 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
.äÉjƒ∏◊Gh õHÉîŸG äÉéàæe

Ω.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh IQÉéà∏d Gó∏j ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,130 :Ü.Q 2527 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131690 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.á©jô°ùdG äÉÑLƒdG äÓfi

ájô°ü©dG ÓZ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,á«bô°ûdG ÜƒæL á¶aÉfi ,Qƒ°U áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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135230 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
»°SÉ°SCG  πµ°ûH  äÉHhô°ûe  Ωó≤J  »àdG  »gÉ≤ŸG  ,»°SÉ°SCG  πµ°ûH  äÉÑLh  Ωó≤J  »àdG  »gÉ≤ŸG

.ôFÉ°ü©dG ™«H äÓfi ºYÉ£ŸG

IQÉéà∏d á«°SÉŸG óéŸG IhQP :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi ,ºë°U áj’h ,325 :Ü.Q 108 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/2/16 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

148037 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.âbDƒŸG AGƒjE’G ,äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G Ò`aƒJ äÉeóN

ájQÉéàdG ¿É«c Iƒb ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,Iõ```«æY  á```æjóe  ,á````æjóŸG  §````°Sh  »````M  ,õ````jõ©dGó``ÑY  ∂``∏ŸG  ≥``jôW  :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG

2021/8/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d äÉfÉ«H :π```````````«cƒdG º````````°SG
112 :Ü.Q 3806 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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148914 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
 äGQÉ°ûà°S’G  ,á«Ñ£dG  äGOÉ«©dG  äÉeóN  ,π«ªéàdG  äÉfƒdÉ°U)  π«ªéàdG  äÉfƒdÉ°U  äÉeóN
 ÒLCÉJ  ,äÉjô°üÑdG  »æa äÉeóN ,≥FGó◊G  áYGQR  ,äÉfGƒ«◊G  ∞«¶æJ  ,ájò¨àdG  ∫É› »`a
 á«ë°üdG ájÉæ©dG äÉeóN ,ájô£«ÑdG äÉeóÿG ,á«Ñ£dG äÉeóÿG ,»ë°üdG ±ô°üdG ≥aGôe
.(äÉHÉ¨dGh áæà°ùÑdGh áYGQõdG äÉeóN ,äÉfGƒ«◊G hCG ájô°ûÑdG äÉæFÉµ∏d ∫Éª÷G ≈∏Y á¶aÉëŸGh

…O »J ∫EG ∑ƒJ ∂«J :º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 …ÉH â°ùjh 802 ,…Gh ¢Sƒµ°ù«Ñ«g ,¿ƒ«∏«`aÉH ófGôZ 31119 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉÁÉc QõL ,RófÓjBG ¿ÉÁÉc 1205 - 1…Gh ¬«c ,¿ÉÁÉc ófGôZ ,OhQ

2021/9/27 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d äÉfÉ«H :π```````````«cƒdG º````````°SG
112 :Ü.Q 3806 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

149478 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 áàbDƒŸG ºYÉ£ŸG äÉeóN ,äÉjÒàaÉµdG äÉeóN ,»gÉ≤ŸG äÉeóN ,ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH øjƒªàdG
 ÒLCÉJ ,áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG Ëó≤J ºYÉ£e äÉeóN ,ºYÉ£ŸG äÉeóN ,äÉæ«àfÉµdG á∏≤æàŸG hCG
 äÉeóN ,äÉYÉªàL’G ±ôZ ÒLCÉJ ,á«LÉLõdG ÊGhC’Gh óFGƒŸG äÉ°VÉ«Hh óFGƒŸGh »°SGôµdG
 ºYÉ£e  äÉeóN  ,IQOÉ¨ŸGh  ∫ƒ°UƒdG  ä’ÉM  IQGOEG  áàbDƒŸG  áeÉbE’G  øcÉeCG  »`a  ∫ÉÑ≤à°S’G

.á°û«°ûdG ádÉ°U äÉeóN ,ΩÉ©£dG ÚjõJ ,ÉHƒ°Sh ¿hOhCG áfhôµ©e ºYÉ£e äÉeóN ,ƒcƒ°TGh

h.¢T.¢T á«ÑgòdG ™jQÉ°ûª∏d AÉŸG äGô£b :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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149507 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a
.äGôgƒ›

IQÉéà∏d ÒÑµdG …OGƒdG ±ƒ£b :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

149657 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 (π≤ædG áeóN ≈∏Y ∂dP …ƒ£æj ’h) ,Ò¨dG ídÉ°üd ,™FÉ°†ÑdG øe á∏«µ°ûJ ™«ªŒ äÉeóN
 äÉeóÿG √òg πãe Ωó≤J óbh , ádƒ¡°ùH É¡FGô°Th É¡àæjÉ©e øe øFÉHõdG áeÉY Úµªàd ∂dPh
 ójÈdG ÈY Ö∏£dG äÉLƒdÉàc ,á∏ª÷ÉH ™«ÑdG  ¥Gƒ°SCG  ,áFõéàdÉH ™«ÑdG  ôLÉàe ∫ÓN øe
 ¥ƒ°ùàdG  èeGôH  hCG  á«fhÎµdE’G  ™bGƒŸG  πãe  ,á«fhÎµdE’G  •É°ShC’G  á£°SGƒH  hCG  ô°TÉÑŸG

.á«fƒjõØ∏àdG

∞jôdG  :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉfi :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/31 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

       ájôµØdG á«µ∏ª∏d äÉfÉ«H :π```````````«cƒdG º````````°SG
112 :Ü.Q 3806 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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149658 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 (π≤ædG áeóN ≈∏Y ∂dP …ƒ£æj ’h) ,Ò¨dG ídÉ°üd ,™FÉ°†ÑdG øe á∏«µ°ûJ ™«ªŒ äÉeóN
 äÉeóÿG √òg πãe Ωó≤J óbh , ádƒ¡°ùH É¡FGô°Th É¡àæjÉ©e øe øFÉHõdG áeÉY Úµªàd ∂dPh
 ójÈdG ÈY Ö∏£dG äÉLƒdÉàc ,á∏ª÷ÉH ™«ÑdG  ¥Gƒ°SCG  ,áFõéàdÉH ™«ÑdG  ôLÉàe ∫ÓN øe
 ¥ƒ°ùàdG  èeGôH  hCG  á«fhÎµdE’G  ™bGƒŸG  πãe  ,á«fhÎµdE’G  •É°ShC’G  á£°SGƒH  hCG  ô°TÉÑŸG

.á«fƒjõØ∏àdG

∞jôdG  :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉfi :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/31 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

149855 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.äÉjÉÑ©dG ™«H

IQÉéà∏d õ«ªàdGh ´GóHEÓd Qƒf á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/11/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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150033 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
.äGô“DƒŸG IQGOEGh º«¶æJ

ájQÉéàdGh ájƒHÎdGh ájQGOE’G äGQÉ°ûà°SÓd »`YGô`dG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

150140 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 Qƒ£©dG ,á«ÑW ÒZ ¿Éæ°SCG äÉØ¶æe ,á«ÑW ÒZ â«dGƒJ OGƒeh á«∏«ªŒ OGƒe äGô°†ëà°ùe
 »ch π°ùZ »`a  πª©à°ùJ  iôNCG  OGƒeh á°ûªbC’G  ¢†««ÑJ  äGô°†ëà°ùe ,ájô£©dG  äƒjõdGh
 (á«ÑW  ÒZ)  ΩÉªëà°SG  äÉª```jôc  ,§```°ûch  »```∏Lh  π≤°Uh  ∞«¶æJ  äGô°†ëà°ùe  ,¢ùHÓŸG
 ¢ùª°û∏d  ¢Vô©àdG  ó©H  äÉÁôch  ¢ùª°ûdG  äÉÁôch  á«∏«ªŒ  äÉÁôch  ô©```°T  äÉ```Áôch
 ,ΩÉªëà°S’G äÉÁôch Iô£©e äÉÁôch ∞«¶æàdG äÉ``Áôch á```bÓ◊G ó```©H É```e äÉ```Áôch
 äGô°†ëà°ùe ,ábÓM äGô°†ëà°ùe ,¬Lƒ∏d (π«L) ΩÓg ,∫Éª÷ÉH ájÉæ©∏d (ø°Tƒd) ∫ƒ°ùZ
 ,º°ù÷G (ø°Tƒd) ∫ƒ°ùZ ,º°ù÷G Ëôc ,Iô°ûÑdÉH  ájÉæ©∏d  äGô°†ëà°ùe ,ábÓ◊G  ó©H  Ée
 äGô°†ëà°ùe) ¬Lƒ∏d äGô°û≤e ,º°ùé∏d äGô°û≤e ,(»∏«ªéàdG ΩGóîà°SÓd) º°ù÷G äƒjR
 ,(»ÑW ÒZ) √ÉØ°û∏d ÖWôe ºgôe ,øjó«∏d (ø°Tƒd) ∫ƒ°ùZ ,øjó«∏d äÉÁôc ,(π«ªŒ
 äGô°†ëà°ùe) Iô°ûÑdÉH ájÉæ©dG ∫ƒ°ùZ ,(π«ªŒ äGô°†ëà°ùe) Iô°ûÑdÉH ájÉæ©dG äÉÁôc
 ≥«MÉ°ùe ,π«ªéàdG ¢VGôZC’ áÑ°ûdG ôéM ,∫Éª÷ÉH ájÉæ©∏d π«ªŒ äGô°†ëà°ùe ,(π«ªŒ
 AÉe  ,áæjõ∏d  ∂dÉàdG  ¥ƒë°ùe  ,Iô°ûÑdG  Òª°ùàd  ∫ƒ°ùZh  äÉÁôc  ,Úæ«©∏d  Ëôc  ,º°ùé∏d
 Ò£©J  äGô°†ëà°ùe  ,»FÉHô¡µdG  ÒZ  Qƒ£©dG  ´Rƒe  Aπe  äGƒÑY  ,Iô£©ŸG  √É«ŸGh  OQƒdG
 ,Ö°ü≤dG øe ô£Y äGô°TÉf ,(íFGhQ) Iô£©ŸG áØØéŸG OQƒdG ¥GQhCG øe äÉéjõe ,QƒîH ,ƒ÷G
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 ¢SÉ«cCG  ,á∏FÉ°S  Qƒ£Y  ,É«fƒdƒc  ,áÑ«W  íFGhQ  ,ájÒKCG  äÉ°UÓN  ,ájô£Y  äÉLôîà°ùe
 ∞«`Ø°üJ ∫ƒ°ùZh ô©°ûdG ∞«`Ø°üJ πL ,ô©°û∏d äÉLÓYh äGô°†ëà°ùe ,äÉ°VÉ«Ñ∏d Iô£©e
 ,ƒÑeÉ°T ,á«ÑW ¢VGôZC’ â°ù«d ô©°ûdÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe ,ô©°ûdG ∞«`Ø°üJ ¢Sƒe ,ô©°ûdG
 ,â«dGƒJ  OGƒe  ,(º°ù∏H  -  ƒÑeÉ°T)  ô©°ûdG  ∞«¶æJ  äGô°†ëà°ùe  ,ô©°T  á¨Ñ°U  ,ô©°ûdG  º°ù∏H
 ΩGóîà°SÓd ¥ô©∏d äGOÉ°†e ,á«ÑW äÉjÉ¨d â°ù«d ,ΩÉªëà°SG äGô°†ëà°ùe ,ΩÉªëà°SG âjR
 ,º°ùé∏d  äÉNÉîH  ,(Qƒ£Y)  »°üî°ûdG  ΩGóîà°SÓd  á¡jôµdG  íFGhôdG  πjõe  ,»°üî°ûdG
 ≥°UGƒd  ,IQÉ©à°ùe  ôaÉXCG  ,IQÉ©à°ùe  ¢TƒeQ  ,IQÉ©à°ùŸG  ¢TƒeôdG  â«Ñãàd  ≥°UGƒd  ,êÉ«µe
 ä’ƒ°ùZ  ,º°ù÷Gh  ¬Lƒ∏d  êÉ«µŸG  äGô°†ëà°ùe  ,IÉØ°ûdG  ™ª∏e  ,QÉ©à°ùŸG  ô©°ûdG  â«Ñãàd
 ∫ÓX ,¬Lƒ∏d á«∏«ªŒ ≥«MÉ°ùe ,ΩÉªë∏d ™«bÉ≤a ,ΩÉªë∏d ÅdB’ ,ºØ∏d ä’ƒ°ùZ ,º°ùé∏d
 ,ôaÉXCÓd á«æa  äÉ≤°ü∏e ,Iôµ°ùe ,IÉØ°ûdG  AÓW ,º°ù÷Gh ¬Lƒ∏d  ¥GôH  ¥ƒë°ùe ,¿ƒ«©dG

.ΩÉªëà°S’G πL ,ôaÉXC’G AÓW πjõe ,ôaÉXC’G AÓW

∫G »L ¬jG ¢SG ÜQƒj ¢ûà«`a ófG »ÑehôcÒHG , :º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S :á`````````````````````````«°ùæ÷G

Gô°ùjƒ°S ,ƒ«°ùjQóæe 6850 ,…Qƒe É«`a :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/11/17 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

150141 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

 ,ΩÉªëà°SG ÜGhQCG ,ΩÉªëà°SG πjhGô°S ,ΩÉªëà°SG ÜGƒKCG ,(¢ùHÓe) ∫ÉØWCÓd πjhGô°S ,¢ùHÓŸG
 ,á«à– IÒ°üb πjhGô°S  ,(¢ùHÓe) á```«∏Ø°S  ¢ù```HÓe ™```£b  ,äGRƒ```∏H  ,(¢ù````HÓe) áeõMCG
 ,¢übQ ¢ùHÓe ,∞WÉ©e ,∫ÉØWCG  ¢ùHÓe ,äGAÉÑY ,(IÒ°üb ájƒ°ùf äGÎ°S) ä’ƒ```°ü«ªb
 ,IÒ°üb  á«`aƒ°U  πjhGô°S  ,(¢ùHÓe)  ÚfPCÓd  á«£ZCG  ,ÜGƒKCG  ,º«fódG  ¢TÉªb  øe  õæ«L
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 ,±ƒ°üdG øe á«FÉ°ùf äGôjó°U ,±ƒ°üdG øe á«∏Ø°S ¢ùHÓe ™£b ,±ƒ°üdG øe äÉà«cÉL
 ,¢SCGQ äÉYÉØd ,áMƒàØe á«FÉ°ùf äGôjó°U ,(¢ùHÓe) äGRÉØb ,(¢ùHÓe) hôØdG øe ¢ùHÓe
 ,(¢ùHÓe) (¢SCGô∏d á«£ZCG) ¢ùfôH ,Iƒ°ùæ∏b äGP á«æ£b äGÎ°S ,Iƒ°ùæ∏b äGP á«`aƒ°U äGõæc
 ,á«∏NGO á«FÉ°ùf ¢ùHÓe ,ácƒÑfi ¿É°üªb ,(¢ùHÓe) äÉà«cÉL ,ácƒÑfi ¢ùHÓe ÜQGƒL
 á«FÉ°ùf  ¢ùHÓe  ,áëjôe  ¢ùHÓe  ,ájó∏L  äÉà«cÉL  ,ájó∏L  ¢ùHÓe  ,ó«dGƒª∏d  ¢ùHÓe
 á∏jƒW ¿É°üªb ,ΩÉªcC’G á∏jƒW á«`aƒ°U äGõæc ,(π«WÉæH) äÉbÉªW ,¥É°ù∏d á«£ZCG ,á«∏NGO
 á«∏NGO ¢ùHÓe ,»eƒ«dG ∫Éª©à°SÓd ¢ùHÓe ,‹õæŸG ∫Éª©à°SÓd á∏jƒW πjhGô°S ,ΩÉªcC’G
 ,≥æY äÉYÉØd ,(¢ùHÓe) äGQÉªN ,Oƒ≤æ∏d áeõMCG ,¥ô©∏d áehÉ≤e á«°VÉjQ ¿É°üªb ,á«dÉLQ
 äÉ©Ñb ,äÉeÉé«H ,á«LQÉN ¢ùHÓe ,á«∏«d ¢ùHÓe ,≥æY äÉ£HQ ,¢ùHÓŸG äÉbÉj ∫ƒM áWô°TCG
 ∞WÉ©e ,áYƒÑ£e ºc ∞°üf ¿É°üªb ,ƒdƒH ¿É°üªb ,á°ùæ∏≤e äÉà«cÉL ,(¢ùHÓe) äÓØë∏d
 ,ÒfÉæJ ,¿É°üªb ,ä’É°T ,äÉYÉØd ,ÜGhQCG ,IõgÉL ¢ùHÓe ,ô£ª∏d áehÉ≤e ¢ùHÓe ,ô£ª∏d
 á∏jƒW πjhGô°S ,äGÎ°S ,IÒ°üb äÉJQƒ°T ,á∏«≤K äGÎ°S ,á«°VÉjQ ¢ùHÓe ,IÒ°üb ÜQGƒL
 ∞°üf ¿É°üªb ,ΩÉªcCG ¿hóH äGRƒ∏H ,AÉ°ùæ∏d áMÉÑ°S ¢ùHÓe ,∫ÉLô∏d áMÉÑ°S ¢ùHÓe ,á∏«≤K
 ¢ùHÓe  ,á«∏NGO  ¢ùHÓe  ,á«à–  ¿É°üªb  ,π«WÉæH  ,(¢ùHÓe)  ájƒ∏Y  ¢ùHÓe  ™£b  ,ºc
 ,á°VÉjôdG  äÉeGóîà°SG  Ò¨d  Ωób  ¢SÉÑd  ,™Ñ°UEÉH  Ö°TÉÑ°T  ,Ωó≤dG  ¢SÉÑd  ,ìÉjô∏d  IOÉ°†e
 ,ΩÉªëà°SG äÉ©Ñb ,äÉ©Ñb ,(¢SCGô∏d á«£ZCG) äÉ©Ñb ,¢SCGôdG á«£ZCG ,Ö°TÉÑ°T ,ájòMCG ,∫OÉæ°U

.Ωƒæ∏d á©æbCG , (¢ùHÓe) (ÜÉéM hCG QÉªN) ¬Lh á«£ZCG

∫G »L ¬jG ¢SG ÜQƒj ¢ûà«`a ófG »ÑehôcÒHG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S :á`````````````````````````«°ùæ÷G

Gô°ùjƒ°S ,ƒ«°ùjQóæe 6850 ,…Qƒe É«`a :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/11/17 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

alamat 94.indd   10 3/15/22   11:50 AM
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(1434) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
150142 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ôLÉàe äÉeóN ,»ÑàµŸG •É°ûædG π«©ØJ ,∫ÉªYC’G ¬«LƒJ ,∫ÉªYC’G IQGOEG ,¿ÓYE’Gh ájÉYódG
 äƒjõdGh  Qƒ£©dGh  ¿ƒHÉ°üdGh  ¢SCGôdG  á«£ZCGh  Ωó≤dG  ¢SÉÑdh  ¢ùHÓŸÉH  á≤∏©àŸG  áFõéàdG
 á«°ùª°ûdG äGQÉ¶ædGh ´ƒª°ûdGh ô©°û∏d (ø°Tƒd) ∫ƒ°ù¨dGh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh ájô£©dG
 äGQGƒ°ù°ùcGh Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCG äGQGƒ°ù°ùcGh ∞```JGƒ¡dG äGQGƒ```°ù°ùcGh á``jô°üÑdG äGQÉ¶ædGh
 ÖFÉ≤◊Gh  á```«°SÉWô≤dG  ±É```æ°UCGh  äGô```gƒéŸGh  á```«FôŸGh  á«©ª°ùdG  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’G
 ¢ùHÓŸÉH á≤∏©àŸG Iô°TÉÑŸG áFõéàdG ôLÉàe äÉeóN ,ô©°ûdG äGQGƒ°ù°ùcGh á«é«°ùædG äÉéàæŸGh
 äGô°†ëà°ùeh  ájô£©dG  äƒjõdGh  Qƒ```£©dGh  ¿ƒ````HÉ°üdGh  ¢SCGô```dG  á```«£ZCGh  Ωó≤dG  ¢SÉÑdh
 ájô°üÑdG  äGQÉ¶ædGh  á«°ùª°ûdG  äGQÉ¶ædGh  ´ƒª°ûdGh  ô©°û∏d  (ø°Tƒd)  ∫ƒ°ù¨dGh  π«ªéàdG
 á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’G  äGQGƒ°ù°ùcGh  Üƒ°SÉ◊G  Iõ¡LCG  äGQGƒ°ù°ùcGh  ∞JGƒ¡dG  äGQGƒ°ù°ùcGh
 á«é«°ùædG  äÉéàæŸGh  ÖFÉ≤◊Gh  á«°SÉWô≤dG  ±Éæ°UCGh  äGôgƒéŸGh  á«FôŸGh  á«©ª°ùdG
 ™∏°ùdG ≥jƒ°ùJ ,Ú∏eÉ©àŸG A’h èeGôH ≈∏Y ±Gô°TE’Gh π«¨°ûJh º«¶æJ ,ô©°ûdG äGQGƒ°ù°ùcGh
 πFÉ°Shh ájQÉéàdG äÉeÓ©dG AGôØ°S ∫Éª©à°SG ÈY É¡d èjhÎdGh ájQÉéàdG äÉeÓ©dG ájƒgh

.»YÉªàL’G ∫É°üJ’G

∫G »L ¬jG ¢SG ÜQƒj ¢ûà«`a ófG »ÑehôcÒHG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S :á`````````````````````````«°ùæ÷G

Gô°ùjƒ°S ,ƒ«°ùjQóæe 6850 ,…Qƒe É«`a :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/11/17 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

alamat 94.indd   11 3/15/22   11:50 AM
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(1434) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
150336 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
.á«Ñ£dG äGOÉ«©dG äÉeóN

á∏eÉµàŸG ∫ÉªYCÓd ¢ùªÿG äGQÉ≤dG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/11/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150988 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

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

¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉfi :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/14 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 94.indd   12 3/15/22   11:50 AM
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(1434) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
151175 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 19 áÄØdG »`a
.(ΩÉNQ) ôé◊G »bÉª°S ΩÉNQ

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d Êƒ°S ¥ÉaBG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/20 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151177 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

.(äÉ«dó«°üdG) á«f’ó«°üdG OGƒª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

∫ÉªYCÓd á«ŸÉ©dG ¿É«ÑdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/20 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 94.indd   13 3/15/22   11:50 AM
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(1434) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
151224 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 26 áÄØdG »`a
.∞jõe ô©°T ,ô©°û∏d äÉµÑ°T ,ô©°û∏d ∂HÉ°ûe ,ô©°ûdG ó«©éàd ¢ù«HÉHO ,ô©°û∏d »∏M

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d »KQÉ◊G AÉã«e á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

151614 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.¥OÉæØdG »`a õé◊G ,¥OÉæØdG äÉeóN

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

¿ÉªY áæ£∏°S  :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 94.indd   14 3/15/22   11:50 AM
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(1434) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
151775 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.»gÉ≤ŸG äÉeóN

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152034 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

.¢VQÉ©eh ¢VôY ∞MÉàŸG äGõ«¡Œ Ò`aƒJ

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
  2022/1/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 94.indd   15 3/15/22   11:50 AM

-53-



(1434) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152035 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 áàbDƒŸG ºYÉ£ŸG äÉeóN ,äÉjÒàaÉµdG äÉeóN ,»gÉ≤ŸG äÉeóN ,ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH øjƒªàdG
 ºYÉ£e äÉeóN ,á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£e äÉeóN ,ºYÉ£ŸG äÉeóN ,äÉæ«àfÉµdG á∏≤æàŸG hCG

.áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG Ëó≤J

∫ÉªYCÓd ídÉ°U øH :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152036 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.â«cƒŸGh OÉé°ù∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

IQÉéà∏d »ª∏°ùŸG ójGR øH º°SÉb øH óªM :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 94.indd   16 3/15/22   11:50 AM
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(1434) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152039 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.™∏°ùdG ¢VôY

á«bGôdG ihõf äGôgƒ› :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150417 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

.¬cGƒa ôFÉ°üY ,äÉHhô°ûŸG Ò°†ëàd äÉ°UÓN

äÉÑWôª∏d ¿Ó°U ™æ°üe :º``````````````````````````````````°SÉH

 á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,äGôeÉ©dG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2021/11/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 94.indd   17 3/17/22   2:12 PM
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(1434) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152041 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
.(ájôëÑdG äÓMôdGh á«FÉŸG äÉLGQódGÒLCÉJ) ÜQGƒ≤dG ÒLCÉJ

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

¿ÉªY áæ£∏°S ,ô°TƒH áj’h ,á«dÉª°ûdG áÑjò©dG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152042 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.IõgÉ÷G ¢ùHÓª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

QÉªãà°SÓd ¿É«`Ø°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉfi ,Ö«°ùdG áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 94.indd   18 3/15/22   11:50 AM
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(1434) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152043 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.(äÉÑLƒdG Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG ,äÉHhô°ûŸG Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG) »gÉ≤ŸG äÉeóN

IQÉéà∏d …ójó÷G õjõ©dGóÑY :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152045 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

.ôØ°ùdG óYÉ≤e õéM ,ôØ°ù∏d õé◊G

∫ÉªYC’Gh äÓ£©∏d ÈcC’G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 94.indd   19 3/15/22   11:50 AM
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(1434) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152046 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
.(äÉÑcôŸG áfÉ«°Uh äÉeóN) äGQÉ«°ùdG äÉeóN

á©jô°ùdG áfÉ«°ü∏d á«Hô©dG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152048 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

.ôØ°ù∏d õé◊G ,ôØ°ùdG óYÉ≤e õéM

∫ÉªYC’Gh äÓ£©∏d ÈcC’G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 94.indd   20 3/15/22   11:50 AM
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(1434) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152052 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.(»gÉ≤ŸG h ºYÉ£ŸG) ºYÉ£ŸG äÉeóN

»µ∏ŸG »gGôdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152055 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 1 áÄØdG »`a

 äÉØ°ùa ,Ióª°SCG  ,OÉª°S Ωƒ«°ùdÉµdG ó«eÉfÉ«°S ,á«æ«LhÎ«f Ióª°SCG  ,Ióª°SCG  ájôëH ÖdÉëW
 ,OÉª°S ájƒ°†Y áeÉ°†g ,»ë£°S ‹ÉHO OÉª°S ,»©«ÑW OÉª°S ,OÉª°S åN ,OÉª°S åÑN ,OÉª°S
 øe ìÓeCG  ,áHÎdG  ∞««µàd  äGô°†ëà°ùe ,OÉª°ùc  ΩGóîà°SÓd ó©e ¢ùÑL ,ÊGƒ«M OÉª°S
 áHôJ ,¢ü«°UCÉJ áHôJ ,IQOÉædG áHôJC’G ô°UÉæY ó«°SÉcCG ,áYGQõ∏d áHôJ ,IQOÉædG áHÎdG äGõ∏a

.á«ë£°S

Ióª°SCÓd ¿hõe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 94.indd   21 3/15/22   11:50 AM
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(1434) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152056 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
.Qƒ£©dG áYÉæ°U

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152057 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.≈¡≤e

IQÉéà∏d óªMh ôcÉ°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 94.indd   22 3/15/22   11:50 AM
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(1434) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152058 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.ºYÉ£ŸG äÉeóN

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152060 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG Ëó≤J ºYÉ£e äÉeóN

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

¿ÉªY áæ£∏°S ,äGôeÉ©dG áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 94.indd   23 3/15/22   11:50 AM
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(1434) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152061 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
.π«ªéàdG äÉeóN

π«ªéà∏d ìôa ΩCG õcôe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152062 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.äGQÉ«°ùdG QÉ«Z ™£b ™«H

Ω.Ω.¢T á«dhódG äÉë°TôŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉfi ,ô°TƒH áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 94.indd   24 3/15/22   11:50 AM
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(1434) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152063 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.»gÉ≤ŸGh ºYÉ£ŸG äÉeóN

ájQÉéàdG ™jQÉ°ûª∏d á«eô°†◊G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152064 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

.á«Hƒ°SÉM èeGôH º«ª°üJh á›ôH

IóëàŸG á«ªbôdG ájDhôdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 94.indd   25 3/15/22   11:50 AM
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(1434) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152065 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
 π≤ædG ,äÓaÉ◊ÉH π≤ædG ,äGQÉ«°ùdÉH π≤ædG ,äGQÉ«°ùdG ÒLCÉJ ,á∏£©ŸG äÉÑcôŸG ô£b äÉeóN
 ,äÓaÉ◊G  ô```«LCÉJ ,äÉ```ÑcôŸG ÒLCÉJ ,äGQÉ```«°ùdG  ±ƒbh øcÉeCG  ÒLCÉJ ,ájójó◊G  ∂µ°ùdÉH
 ,∫É≤àf’G äÉeóN ,IôLC’G äGQÉ«°ùH π≤ædG ,ôL hCG ô£b ,ÜÉcQ π≤f ,π≤ædG ,äÉæMÉ°ûdG QÉéÄà°SG
 õé◊G ,π≤ædG äÉeƒ∏©e ,™FÉ°†ÑdG hCG πFÉ°SôdG π≤f π≤ædG äÉeóN ,äGQÉ«°ùdG IOÉ«b äÉeóN

.äGQÉ«°ùdG äÉeóN ,»à°ù«Lƒ∏dG π≤ædG ,¥ÉÑ°ùdG äGQÉ«°S ÒLCÉJ ,π≤æ∏d

IóëàŸG º«°ùædG áMGh :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152066 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸGh ºYÉ£ŸG

á«°SÉŸG ™jQÉ°ûª∏d áæWÉÑdG ¥ÉaBG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 94.indd   26 3/15/22   11:50 AM
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(1434) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152069 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
.»ª∏©dG åëÑdGh »ª∏Y Èàfl äÉeóN

QÉµàHE’Gh ôjƒ£àdGh åëÑ∏d ¿ÉcQCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152070 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

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

∫ÉªYCÓd ¢UGƒ¨dG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 94.indd   27 3/15/22   11:50 AM
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(1434) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152076 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.äGôgƒéŸGh ÖgòdG ™«H

ájQÉéàdG ∫ÉªYCÓd ´Éé°ûdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152077 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.áYƒæàe äÉéàæŸ âfÎfE’G ÈY ¥ƒ°ùàdG

∫ÉªYC’Gh Ú«æ¡ŸG Ú`aÎëŸG Úeó≤àŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,ìô£e áj’h ,…hQ :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 94.indd   28 3/15/22   11:50 AM
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(1434) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152078 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
.™FÉ°†ÑdG hCG πFÉ°SôdG π≤f π≤ædG äÉeóN

π«°UƒàdGh á«fhÎµdE’G äÉeóî∏d á«còdG äGôéŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152079 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.á«≤æJ äÉeõ∏à°ùeh äGó©eh Iõ¡LCG ™«H

IQÉéà∏d ídÉ°üdG AÉ£©dG á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 94.indd   29 3/15/22   11:50 AM
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(1434) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152081 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.äÉjÒàaÉµdG äÉeóN ,»gÉ≤ŸG äÉeóN

IQÉéà∏d ∞°ü≤dG õ«ªàe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152082 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

.äÓ°†©dGh π°UÉØŸG Ω’BGh äÉHÉ¡àdE’Gh Ω’B’G ∞«`Øîàd á«©«ÑW äƒjR á£∏N

IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG ¿É«ÑJ á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 94.indd   30 3/15/22   11:50 AM
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(1434) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152083 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.ÉjGó¡dGh QƒgõdG ™«H

ájô°ü©dG ™jQÉ°ûª∏d »cREG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152084 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ≤e

IQÉéàdGh áMÉ«°ùdGh äGAÉ°ûfE’Gh ™jQÉ°ûª∏d ø°ùcG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,ô°TƒH áj’h ,áÑjò©dG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 94.indd   31 3/15/22   11:50 AM
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(1434) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152085 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
.äÉÑcôŸG ìÓ°UEG

IQÉéà∏d ø°ùfi ΩÉ°üY ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152088 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.á«©«Ñ£dG QƒgõdG ™«H

IQÉéà∏d AGôª◊G ábQƒdG á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 94.indd   32 3/15/22   11:50 AM
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(1434) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152092 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
.RQCG

á«°ù«FôdG á«dhódG IQÉéàdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152095 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a

.á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ≠ÑàdG äÉéàæe

IóFGôdG AÉjôKC’G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉfi :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 94.indd   33 3/15/22   11:50 AM
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(1434) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152096 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.≈¡≤e

IQÉéà∏d »Hô©dG ¥ô°ûŸG á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉfi ,ihõ``f á``j’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152097 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.äÉHhô°ûŸGh ôFÉ°ü©∏d ≈¡≤e

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 94.indd   34 3/15/22   11:50 AM
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(1434) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152098 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
.á«dó«°U

IQÉéà∏d áflÉ°ûdG ¿hõŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152099 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.≈¡≤e

IQÉéà∏d »Hô©dG ¥ô°ûŸG á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,á«∏NGódG á¶aÉfi ,ihõ``f á``j’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 94.indd   35 3/15/22   11:50 AM
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(1434) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152101 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.á«f’ó«°üdG OGƒª∏d áFõéàdÉH ™«ÑdG

IQÉéà∏d …OÉbôdG ∞«°S øH OƒªM :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152102 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.(IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H)

á«dhódG IóëàŸG ó«©°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 94.indd   36 3/15/22   11:50 AM
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(1434) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152103 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
.É¡JÉ≤ë∏eh äÉæé©eh ôFÉ£a

IóëàŸG ÒKC’G ÈY ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152106 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

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

á«ÑgòdG »îHôdG ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 94.indd   37 3/15/22   11:50 AM
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(1434) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152107 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
.(äGQÉ«°ùdG äÉeóNh äGQÉ«°ùdG ™«ª∏Jh ∞«¶æJ) äÉÑcôŸG ∞«¶æJ

IQÉéà∏d …ôHÉ÷G óªfi øH ó«©°S øH ¬∏`dGóÑY øH Qƒ°üæe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152108 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN ,ºYÉ£ŸG äÉeóN

IQÉéà∏d »°†ØdG …Òª©dG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,Ö«°ùdG áj’h ,á«dÉª°ûdG π«◊G :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 94.indd   38 3/15/22   11:50 AM
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(1434) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152109 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.á©jô°ùdG äÉÑLƒdG º©£e

Ω.Ω.¢T á∏eÉµàŸG ∫ÉªYCÓd ¿ÉaƒW :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,113 :Ü.Q 407 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152110 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.π«ªŒ äGhOCGh Qƒ£©dGh ájòMC’Gh ÖFÉ≤◊Gh äGQGƒ°ù°ùc’Gh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H

IQÉéà∏d ÊÉæ°ùdG ¿ÉØ∏N »∏Y :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S  :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1434) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152112 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 19 áÄØdG »`a
 •ÓH ,Êó©e ÒZ •ÓH) ÊÉÑª∏d Êó©e ÒZ •ÓH
 ,ÊÉÑª∏d Êó©e ÒZ •ÓH ,AÉæÑ∏d Êó©e ÒZ ¿GQóL

 ∂«eGÒ°S •ÓH ,äÉ¡LGƒdGh äÉ«°VQCÓd ∂«eGÒ°S •ÓH ,á«fó©e ÒZ á£∏Ñe äÉ«°VQCG
 ÒZ •ÓH ,§FÉë∏d ∂«eGÒ°S •ÓH ,∞≤°ùdGh äÉ«°VQC’Gh §FÉë∏d ∂«eGÒ°S ,äÉ«°VQCÓd
 ,∂«eGÒ°ùdG  •ÓH  ,äÉ«°VQCG  ∂«eGÒ°S  ,Êó©e  ÒZ  ¿GQóL  •ÓH  ,äÉ«°VQCÓd  Êó©e
 äÉ«°VQCG  ,π«æ«`ØdG  •ÓH ,á«£ZC’Gh äÉ«°VQCÓd ∂«eGÒ°S •ÓH ,™e’ ∂«eGÒ°S •ÓH
 ,∞≤°SCÓd  á«fó©e  ÒZ  á«£ZCG  ,∞«∏¨J  OGƒe  hCG  á«YÉæ£°U’G  äÉ«°VQC’G  OGƒe  ,π«æ«`ØdG
 ,á«WÉ£ŸG  äÉ«°VQC’G  ,áaôNõe  á«Ñ°ûN  äÉ«°VQCG  ,¿ó©ŸG  øe  â°ù«d  áëØ°üŸG  äÉ«°VQC’G
 äÉ°SGóe  ,•É£ŸG  øe  áfôŸG  äÉ«°VQC’G  OGƒe  ,»WÉ£ŸG  •ÓÑdG  ,á«WÉ£e áaƒ›  óYGƒb
 ôé◊G  øe  äÉ«°VQCG  •ÓH  ,(⁄Ó°ùdG  øe  AGõLCG)  á«fó©e  ÒZ  RÉµJQEG  äÉ°VQÉY  ,êQó∏d
 ,ôé◊G  •ÓH ,»©«Ñ£dG  ôé◊G  •ÓH ,»©«Ñ£dG  ôé◊G  øe ¿GQó÷G •ÓH ,»©«Ñ£dG
 äÉ«°VQCG •ÓH ,»LÉLR •ÓH ,â∏Ø°SCG •ÓH ,∂``«à°SÓH •Ó``H ,»YÉæ°üdG ôé◊G •ÓH
 ,AGô¨dÉH  íØ°üe  Ö°ûN  ,äÉ«°VQCÓd  ìGƒdCG  ,äÉ«°VQCÓd  Ö°ûN  ,»Ñ°ûN  •ÓH  ,Ö°ûÿG  øe
 ÒZ  äÉ«°VQCG  ,ΩÉNôdG  øe  •ÓH  ,äÉ«°VQC’Gh  Újõà∏d  Ö∏°üdG  Ö°ûÿG  ,»YÉæ°U  Ö°ûN

.(¿ó©ŸG øe ¢ù«dh ,§FÉ◊G äÉMƒd ,á«fó©e ÒZ ájQGóL ìGƒdCG ,á«fó©e

…O ¢ûJG »H ¿G …O ¢SG ¢ùµjRƒe ¿Éjõ«dÉe :º``````````````````````````````````°SÉH
ájõ«dÉe :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 50250  »∏eGQ  .»H  ¿’ÉL  ,èæ«°S  ÜÉg  IQÉæe  ,Qƒ∏a  â°SÒ`Ø«fƒJ  :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Éjõ«dÉe ,QƒÑŸ’Gƒc

2022/1/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d πÑ≤à°ùŸG :π```````````«cƒdG º````````°SG

592 :Ü.Q 115 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1434) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152114 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.á∏«≤ãdG äGó©ŸG ΩRGƒdh QÉ«¨dG ™£b ™«H äÉeóN

ihõf Ö«dóæY :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152115 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

.(á∏ª©à°ùŸG äÉÑcôŸG ™«H) äÉÑcôŸG ÒLCÉJ

á∏eÉ°ûdG AÉcôH QÉJhCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1434) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152117 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 ,äÉjÒàaÉµdG  äÉeóN  ,ÜGô°ûdGh  ΩÉ©£dÉH  øjƒªàdG  ,ºYÉ£ŸG  äÉeóN  ,»``gÉ≤ŸG  äÉ```eóN
 äÉeóN ,á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£e äÉeóN ,äÉæ«àfÉµdG  á∏≤æàŸG  hCG  áàbDƒŸG  ºYÉ£ŸG äÉeóN

.áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG Ëó≤J ºYÉ£e

Iõ«ªàŸG ¿É£∏°S ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152118 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 7 áÄØdG »`a

 ,óYÉ°üª∏d Qƒ```«°S ,óYÉ°üe ,èdõàdG óYÉ°üe ±ÓîH óYÉ°üe
 ó````YÉ°üª∏d  π°SÓ°S  ,á«FÉHô¡c  ⁄Ó°S  ,óYÉ°üe  ™aQ  Iõ¡LCG
 á```côM π```≤f  Ió```ªYCG  ,ó```YÉ°üŸG  π`````«¨°ûJ  Iõ```¡LCG  ,ä’BG  AGõ````LCG

 ,ä’BÓd  ,óYGƒ```b  Ö```°UÉæe  ,äÓ```bÉæ∏d  Qƒ```«°S  ,á```jÈdG  äÉÑcôŸG  »`a  áeóîà°ùŸG  ±ÓîH
 äÉ°ü≤e ,äGôµH ,äÉ©aGQ ,ä’BG AGõLCG á«fó©e á«£ZCG ,ä’BÓd Qƒ«°S ,ä’BG áfÉ°SôN äÉWÓN
 Iõ¡LCG  ,ä’BG  AGõLCG  ≥aGôe  ,∫GƒfÓd  IQGOEG  IóªYCG  ,øFÉµe  øe  AGõLCG  äÓ°Uh  ,á«FÉHô¡c
 ±ÓîH áKÉØf äÉcôfi ,ájójó◊G  ∂µ°ùdG äÉHôY ≈∏Y ádƒªfi äÉ©aGQ ,á«dBG  OóY ,™aQ
 Iõ¡LCG ,ä’BG AGõLCG OóY ,»W hCG »æK ä’BG ,øFÉµª∏d ¢ùHÉµe ,ájÈdG äÉÑcôŸG »`a áeóîà°ùŸG
 πeÉfi  ,ä’BG  AGõLCG  äGõµJôª∏d  ≥jOÉæ°U  ,Ö∏©∏d  á«FÉHô¡c  äÉMÉàa  ,á«dB’G  Oó©dG  â«ÑãJ
 ,áYô°ùdG  º«¶æJ  Ö«dGhO  ,Iõ¡LCG  äÓéY  ,ájhój  á«FÉHô¡c  ÖbÉãe  ,ácô◊G  π≤f  IóªYC’
 ,ä’BG äÓbÉf ,ä’BÓd ácôM π≤f äÉ«dBG ,øFÉµŸGh äÉcôëª∏d Qƒ«°S ,πeÉëŸG äÉjôc äÉ≤∏M
 äÉcôëŸG ìhGôe Qƒ«°S ,äÉcôëŸG hCG øFÉµŸG hCG ä’BÓd ºµ– äÓÑc ,øFÉµŸGh äÉcôëŸG ìhGôe
 ,™aQ Iõ¡LCG äÉ©aGQ ,ájÈdG äÉÑcôŸG »`a áeóîà°ùŸG ±ÓîH á«FÉHô¡c äÉcôfi ,øFÉµŸGh
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(1434) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 í«JÉØe ,øFÉµŸGh äÉcôëŸGh ä’BÓd á«dhQó«g ºµ– í«JÉØe ,ä’BG AGõLCG  πLGôŸG Ö«HÉfCG
 äÉcôëŸGh ä’BÓd ≥aGôe Ö∏Y ,øFÉµŸGh äÉcôëŸGh ä’BÓd •ƒ¨°†ŸG AGƒ¡dÉH QGóJ ºµ–
 á«FÉHô¡c ∫ÉØbG ,ácôëàe »°TÉ‡ ,ÜGƒHCÓd á«dhQó«g í«JÉØe ,á«FÉHô¡c ¥QÉ£e ,øFÉµŸGh
 ,∞«∏¨J á«µ«à°SÓÑdG OGƒŸG ó°S ΩÉµM’ á«FÉHô¡c Iõ¡LCG ,ÜGƒHCÓd á«FÉHô¡c í«JÉØe ,ÜGƒHCÓd
 ,òaGƒf ∫ÉØbCG ,á«dhQó«g ,òaGƒf í«JÉØe ,á«FÉHô¡c ,òaGƒf ∫ÉØbCG ,á«FÉHô¡c ,òaGƒf í«JÉØe
 ,•ƒ¨°†ŸG  AGƒ¡dÉH  QGóJ  ,òaGƒf  ∫ÉØbCG  ,•ƒ¨°†ŸG  AGƒ¡dÉH  QGóJ  ,òaGƒf  í«JÉØe ,á«dhQó«g
 ,á«FÉHô¡c  äÉµØe  ,á«FÉHô¡µdG  ¢ùfÉµª∏d  ¢UÉ°üàe’G  º«WGôN  ,á«dhQó«g  ,ÜGƒHCG  ∫ÉØbCG

.ácôëàe äÉ©aGQ ,ÜÉ©dC’G Iõ¡LCG ±ÓîH ,ä’B’G øe AGõLCÉc ¬«LƒàdG Iõ¡LCG

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152119 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.≈¡≤eh º©£e

øjõdG ´QGõe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1434) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152120 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.á«YÉæ°üdG hCG ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G IQGOEG »`a IóYÉ°ùŸG

ójQƒàdG π°SÓ°S ∫ƒ∏M :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152121 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.äGQÉ«°ùdG ìÓ°UEGh áfÉ«°U

IóëàŸG ™jQÉ°ûª∏d OGó¨H :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1434) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152122 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
.á«æ¡ŸG ∫ÉªYC’G äGQÉ°ûà°SG

á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°SÓd á«ŸÉ©dG áHGƒÑdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,Ö«°ùdG áj’h ,¢VƒÿG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152123 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

 ,¿ÉªàF’G ÖJÉµe äÉeóN ,Iô°ùª°ùdG ,ÚeCÉàdG äÉeóN ,çOGƒ◊G ó°V ÚeCÉàdG äGóæ°S ΩGôHEG
 ΩGôHEG  ,äGQÉ≤©dGh  á«`aô°üŸG  ∫ÉªYC’Gh  ÚeCÉàdG  ‹ÉŸG  º««≤àdG  ,ÚeCÉàdG  ,ÚeCÉàdG  Iô°ùª°S
 ÚeCÉàdG äGóæ°S ΩGôHEG ,»ë°üdG ÚeCÉàdG äGóæ°S ¿Éª°V ,≥FGô◊G ó°V ÚeCÉàdG äGóæ°S ≥FÉKh

.ÚeCÉàdG äÉeƒ∏©e ,ÚeCÉàdG äGQÉ°ûà°SG ,IÉ«◊G ≈∏Y ÚeCÉàdG äGóæ°S ΩGôHEG ,…ôëÑdG

ø```«eCÉàdG Iô```°SÉª°ùd è``«∏ÿG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1434) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152124 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
.∫ÉØWC’G áfÉ°†M

IÒ¨°üdG πeÉfC’G áfÉ°†M :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152125 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

.äGQÉ≤©dG IQGOEG

ájQÉ≤©dG ΩÉ°ûH :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1434) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152127 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
.RQCG

á«°ù«FôdG á«dhódG IQÉéàdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

152128 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

.RQCG

á«°ù«FôdG á«dhódG IQÉéàdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1434) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152129 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
.IQÉ‚ á°TQh

Iõ«ªàŸG á∏«Ñ©ŸG §N :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152130 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a

.(∫RÉæe äÓeÉY Ò`aƒJ)

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d IQóŸG ∞«W :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1434) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152370 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
.(äÉ«dó«°U)

áãjó◊G ¿É°üZC’G ¢ShDhQ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/3 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152381 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

.áªLÎdG

IQÉéà∏d »æ«îŸG ô°SÉj :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/3 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1434) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152446 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.(äÉÑcôª∏d á∏ª©à°ùŸG QÉ«¨dG ™£b ™«H ,äÉÑcôª∏d Iójó÷G QÉ«¨dG ™£b ™«H)

áeÉ©dG IQÉéà∏d ≈Ø£°üe óªMCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 126351

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأرياف احل�سن للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: والية الر�ستاق, حمافظة جنوب الباطنة, �سلطنةعمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2/21/2٠1٩

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 14747٩

فـي الفئة ٩ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الو�سائط الرقمية حتديدا مقاطع الفيديو امل�سجلة م�سبقا ومقاطع ال�سوت امل�سجلة م�سبقا 

والن�سو�ص والر�سومات البيانية القابلة للتنزيل املوجودة فـي اأجهزة الكمبيوتر ال�سخ�سية 

االإلكرتونية واالأجهزة الال�سلكية املحمولة وجميعها تعر�ص موا�سيع ذات اهتمام اإن�ساين 

عام, املحتويات ال�سوتية واملرئية وال�سمعية الب�سرية القابلة للتنزيل املقدمة عرب �سبكات 

الكمبيوتر و�سبكات االت�ساالت التي تعر�ص برامج التلفزيون وت�سجيالت الفيديو وجميعها 

معاجلة  فـي  لال�ستخدام  الكمبيوتر  برامج  عام,  اإن�ساين  اهتمام  ذات  موا�سيع  تعر�ص 

واإر�سال وا�ستقبال وتنظيم وا�ستعمال وت�سغيل وم�ساهدة ون�سخ وتدفق املحتويات ال�سوتية 

واملرئية وحمتويات الو�سائط املتعددة مبا فـي ذلك الن�سو�ص والبيانات وال�سور وال�سوت 

اإن�ساين عام,  والفيديو وامللفات ال�سمعية الب�سرية وجميعها تعر�ص موا�سيع ذات اهتمام 

و/اأو  بحث  و/اأو  ومل�ساهدة  والفيديو  ال�سوت  اأجهزة  بت�سغيل  للتحكم  الكمبيوتر  برامج 
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من  وغريها  االأخرى  الرقمية  وال�سور  واالأفالم  والتلفزيون  والفيديو  ال�سوت  ت�سغيل 
حمتويات الو�سائط املتعددة, برامج الكمبيوتر للرتفيه التفاعلي التي تتيح للم�ستخدمني 
بتخ�سي�ص جتربة امل�ساهدة واال�ستماع والت�سغيل من خالل اختيار وترتيب عر�ص واأداء 
ال�سوت والفيديو والعنا�سر ال�سمعية الب�سرية, الربامج القابلة للتنزيل الأجهزة الهواتف 
املتحركة, برامج الكمبيوتر لال�ستخدام فـي معاجلة واإر�سال وا�ستقبال وتنظيم وا�ستعمال 
وت�سغيل وم�ساهدة ون�سخ وتدفق املحتويات ال�سوتية واملرئية وحمتويات الو�سائط املتعددة 
مبا فـي ذلك الن�سو�ص والبيانات وال�سور وال�سوت والفيديو وامللفات ال�سمعية الب�سرية, 

االأقرا�ص الفيديوية الرقمية التي تعر�ص موا�سيع ذات اهتمام اإن�ساين عام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تلفزيون تخيل منطقة حرة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 5٠25٠2 دبي, االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/7/27

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوه      
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 1٠٩ ر.ب: 136 حمافظة م�سقط

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1518٩6
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب واإ�سالح االأجهزة الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وحدات الهند�سة والبناء
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152131

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البناء, بناء حواجز اأمواج ر�سيفية, �سيانة املركبات, حفر االآبار, تاأجري الرافعات معدات 

اإن�ساء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: د�ستور املجد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بو�سر, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152133

فـي الفئة 4٠ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل املالب�ص )تف�سيل وخياطة العبايات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإطاللة الرثيا للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152134

فـي الفئة 4٠ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�ص )تف�سيل وخياطة العبايات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإطاللة الرثيا للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151858

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب, خدمات املقاهي, خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مطبخ اأم مالك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/1/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152136

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جموهرات )جموهرات وحلي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حمالت ابن ال�سيخ للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 311 ر.ب: 14, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152137

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الداخلي,  الديكور  ت�سميم  االإن�ساء,  وخمططات  ت�ساميم  ر�سم  املعمارية,  اال�ست�سارات 

الهند�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دكة اخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 114 ر.ب: 112�سارع ال�سروق, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15213٩

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع العذاري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15214٠

فـي الفئة 3٩ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سفر  ال�سفر ووثائق  تاأ�سريات  ال�سفر, ترتيب  ال�سياحية, حجز مقاعد  ترتيب الرحالت 

لالأ�سخا�ص امل�سافرين اإلى اخلارج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الركن ال�سوي�سري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152141

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكانتينات,  املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعم  خدمات  الكافترييات,  خدمات  املقاهي  خدمات 

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيخ ال�ساي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152146

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األواح حديدية, حديد �سب غري م�سكل اأو �سبه م�سكل, األواح و�سفائح معدنية, حديد غري 

م�سكل اأو �سبه م�سكل, خامات حديدية )بيع و�سراء وا�سترياد وت�سدير احلديد(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة امكو لتجارة احلديد )املنطقة احلرة ب�ساللة(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152148

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)ال�سقق الفندقية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سائم فلج القبائل املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15214٩

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري ف�ساتني االأعرا�ص.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العهد الزاهر العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 123 ر.ب: 16٩�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152151

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنان النربة للتجارة �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152152

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تقييم اللياقة البدنية الأغرا�ص التدريب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأفكار الرائعة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بو�سر, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152153
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س جاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الوكاالت العاملية لال�ستثمار والتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/2٦

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152157
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل اجلوي، النقل الأغرا�س االإ�سعاف، خدمات قطر املركبات املعطلة، تاأجري ال�سيارات، 
النقل بال�سيارات، النقل باحلافالت، اجلر اأو النقل، النقل بال�سنادل، النقل بعربات اجلر 
اأو الدفع، ت�سليم الطرود، العتالة التحميل والتنزيل، تغليف ال�سلع، خدمات النقل الرتياد 
ال�سيارات،  مواقف  الب�سائع،  الب�سائع، خزن  ت�سليم  تفريغ احلمولة،  ال�سياحية،  االأماكن 
التخزين، النقل بوا�سطة العبارات، ال�سحن بال�سفن، عقود النقل البحري، تاأجري املركبات، 
تاأجري احلافالت، نقل االأثاث، النقل، النقل بوا�سطة القوارب، ترتيب الرحالت ال�سياحية، 
نقل ركاب، قطر اأو جر، النقل ب�سيارات االأجرة، النقل بالرتام، دفع اأجرة ال�سحن فـي ميناء 
الو�سول، النقل البحري، النقل بالعربات امل�سفحة، نقل امل�سافرين، نقل وتخزين النفايات، 
الب�سائع،  اأو  الر�سائل  نقل  النقل  خدمات  ال�سيارات،  قيادة  خدمات  االنتقال،  خدمات 
معلومات التخزين، معلومات النقل، احلجز للنقل، احلجز لل�سفر، تغليف الب�سائع، ت�سليم 
الر�سائل، ت�سليم ال�سحف، ت�سليم الب�سائع بالطلب الربيدي، ت�سليم الزهور، ختم الربيد، 
خدمات التعبئة، تاأجري حافالت، خدمات تغليف الهدايا، تخزين االأمتعة، ترتيب خدمات 

نقل الركاب لالآخرين عرب تطبيق عرب االإنرتنت، خدمات ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الطريق املبا�سر للنقل وال�سحن �س.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/2٦
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15215٩

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سق جرانيت ورخام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة مناهل جمان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152162

فـي الفئة 4٠ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل املالب�ص)العبايات واملالب�ص الن�سائية(, اخلياطة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روابي الفـي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 512 ر.ب: 5٩1 �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/26

-99-



اجلريدة الر�سمية العدد )1434(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152163

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سويق  املكتوبة,  والبيانات  االت�ساالت  ت�سجيل  الهاتف,  عرب  الت�سويق  خدمات  ت�سويق, 

اأو  امل�ستهلك الأغرا�ص جتارية  ن�سر الربجميات, تنميط  اإطار  فـي  الت�سويق  اال�ستهدافـي, 

ت�سويقية, اأبحاث الت�سويق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميديا للكمبيوتر وخدمات التدريب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152164

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي, املقاهي التي تقدم م�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة االأمل املتجدد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 12٠ ر.ب: 12٠ �سارع قريات, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152165

فـي الفئة 3٠ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خبز, قطع حلوى حلويات, معجنات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة و�سلة العامل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 211 ر.ب: 211 �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152166

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري ف�ساتني االأفراح.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ملكة العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 611 ر.ب: 611 �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152167

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات  وال�سراب,  بالطعام  التموين  والنزل,  الفنادق  االإقامة  تاأمني  مكاتب  خدمات 

خدمات  الكانتينات,  املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعم  خدمات  الكافترييات,  خدمات  املقاهي, 

اخلفيفة,  الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات  الذاتية,  اخلدمة  مطاعم  خدمات  املطاعم, 

الطعام, تزيني  و�سوبا, تزيني  اأودون  وا�سوكو, خدمات مطاعم معكرونة  خدمات مطاعم 

الكيك )الكاتو(, خدمات �سالة ال�سي�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع رمي املدينة لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152168

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كرميات تبيي�ص الب�سرة, �سابون, �سامبو.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار الفخامة العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15216٩

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�ص جاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ابن قي�ص الوهيبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 111 ر.ب: 123, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15217٠

فـي الفئة 4٠ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حتمي�ص النب اأو طحنه اأو تعبئته و�سنع بدائل النب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة امل�ستطاب الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 133 ر.ب: 1٩6 �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152171

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة عن طريق بيوت بيوت تنفيذ طلبات ال�سراء والتجارة االإلكرتونية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة العراب العربية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152172

فـي الفئة 3٩ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�ص �سلع على و�سائل االإعالم لغايات البيع بالتجزئة)خدمات طلب و�سائل النقل الربي 

عن طريق االإنرتنت(, البيع باملزاد العلني, خدمات نقل االأعمال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سقط الراقية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الغربة, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152173

فـي الفئة 2٩ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سمك تونا, مركز طماطم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سد�ص الوطنية �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152174

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اآفاق بركاء الذهبية �ص.�ص.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 115 ر.ب: 113 �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152175

فـي الفئة 2٩ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سمك تونا, مركز طماطم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سد�ص الوطنية �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152176

فـي الفئة 3٠ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زعفران توابل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سد�ص الوطنية �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152177

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سفيف ال�سعر واأنواع التجميل للن�ساء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بهجة املعبيلة االأملا�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152178

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية واإعالن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآبجورة �ص.�ص.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15217٩

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ستقدام العمالة الوافدة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روافد ال�سهباء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15218٠

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع خال�سات اأع�ساب لال�ستخدام الطبي وبيع االأع�ساب الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأر�سد حممود العاملية �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152181

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساج  ال�سعر,  ت�سريح  خدمات  التجميل,  �سالونات  خدمات  الرتكية,  احلمامات  خدمات 

التدليك, العناية باأظافر اليدين, خدمات احلمامات البخارية, خدمات العناية باجلمال, 

اإزالة ال�سعر بال�سمع, تاأجري اأجهزة ت�سفيف ال�سعر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اطالل الدا�سر احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152182

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة االإخاء املا�سية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 512 ر.ب: 1٠8�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152183

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم)املطاعم(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الطبيعة املتميزة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سيب, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152184

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات اإدارة م�ساريع االأعمال مل�ساريع البناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العربية الدولية املتحدة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152185

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للدهانات والطالءات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العربية الدولية املتحدة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152186

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الع�سل واالأع�ساب وم�ستح�سرات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سهيمي املتميزة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152188

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لل�ساعات باأنواعها(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأجماد الغبرياء الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1521٩٠

فـي الفئة 4٠ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلياطة )تف�سيل وخياطة العبايات الن�سائية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهرة الربميي املتميزة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: ٩4 ر.ب: 512 �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1521٩1

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم واملقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التمام لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اخلوير, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1521٩2

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع بالتجزئة للعبايات وال�سيل الن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأميمة با�سم بن عرفة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1521٩3

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زجاج لنوافذ املركبات منتج �سبه جاهز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: برج الرثاء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1521٩5

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم, خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة درب االأمان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 211 ر.ب: 4٠٠ �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1521٩6

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع  البحرية,  واملعدات  وال�سدادات  للعوامات  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع 

بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لقوارب واأدوات ومعدات ال�سيد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سامل بن خمي�ص بن حممد اجلعفري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: نيابة االأ�سخـرة, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/2٩

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1521٩٩

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التعليم الديني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سم�ص بركاء ال�ساخمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 32٠ ر.ب: 464 �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/2٩
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1522٠٠

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اأجهزة احلا�سب واأجهزة املراقبة االأمنية واالأجهزة االإلكرتونية واإ�سالح احلا�سب االآيل 

وال�سبكات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احللول الرقمية ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 611 ر.ب: 11٩ �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/2٩

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1522٠3

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإ�سالح الهواتف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عهد ال�سالم لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بو�سر, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/3٠
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152213

فـي الفئة 3٩ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التو�سيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإجناز للخدمات املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 13٠ ر.ب: 112 �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/3٠

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152215

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنميط امل�ستهلك الأغرا�ص جتارية اأو ت�سويقية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذياب الفار�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 1٠٠ ر.ب:111 حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/3٠
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152217

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سيل جيدان للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 114 ر.ب: 75٩ �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/3٠

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15221٩

فـي الفئة 3٠ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قهوة, بن غري حمم�ص.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البريق العايل املا�سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 318 ر.ب: 384 �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/3٠
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15222٠

فـي الفئة 3٩ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الن�سيم ال�سافـي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 512 ر.ب: 15٩�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/3٠

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152221

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل)العناية بالب�سرة وال�سعر واحلناء(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة حروف الذهب الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 211 ر.ب: 211 �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/3٠
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152222

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سالك هواتف, هواتف فيديو, هواتف حممولة,  �سماعات هواتف, ميكروفونات هواتف, 

هواتف ال�سلكية, اطقم غري يدوية للهواتف, حتميل نغمات للهواتف النقالة, هواتف ذكية, 

هواتف خلوية, اأغلفة للهواتف الذكية, حافظات للهواتف الذكية, اأغ�سية واقية خم�س�سة 

للهواتف الذكية, ر�سومات قابلة للتحميل للهواتف النقالة, الرموز االنفعالية التي ميكن 

تنزيلها للهواتف املحمولة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد بن هوي�سل البلو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/3٠

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152223

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإ�سالح و�سيانة املحركات والتوربينات البحرية وتركيب املحركات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�سعود جون براون خلدمات الطاقة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/3٠
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152224

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�ساور جموهرات, قالئد �سل�سلية جموهرات, قالئد جموهرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جموهرات عبدال�سمد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/3٠

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152226

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ور�سة ت�سليح و�سيانة الدراجات الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املنذر احل�سار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/3٠
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152227

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الدراجات الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املنذر احل�سار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع املعار�ص, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/3٠

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152228

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سم�سرة, خدمات وكاالت العقارات, مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املحزم الذهبي للعقارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/3٠
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15222٩

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�ص اجلاهزة واالأقم�سة و العطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة والبخور 

واالك�س�سوارات واحللي ال�سناعية واالأحذية واحلقائب الن�سائية واملكمالت الغذائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سائم املغ�سر احلديثة للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/3٠

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152243

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تدقيق احل�سابات )مكتب حما�سبة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العداد الذهبي ملراجعة وتدقيق احل�سابات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 315 ر.ب: 58٠ �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/3٠
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152245

فـي الفئة 3٠ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأرز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التجارة الدولية الرئي�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 315 ر.ب: 638 �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/3٠

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152246

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�ص جاهزة )بيع العطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة والبخور واملالب�ص 

اجلاهزة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بهاء م�سقط للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/3٠
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152272
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�ص)املالب�ص ولبا�ص القدم واأغطية الراأ�ص(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأباريل ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 274٠1, دبي, االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/31

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:  �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152273
فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جلود غري مدبوغة)اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات امل�سنوعة من هذه 
املواد غري الورادة فـي فئات اأخرى, جلود احليوانات اخلام اأو املدبوغة, ال�سناديق واحلقائب 

ال�سفرية, املظالت وال�سما�سي والع�سي, ال�سياط واأطقم احليوانات وال�سروج(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأباريل ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 274٠1, دبي, االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/31

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:  �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152274
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�ص)املالب�ص ولبا�ص القدم واأغطية الراأ�ص(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأباريل ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 274٠1, دبي, االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/31

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:  �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152275
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية واإعالن )الدعاية واالإعالن واإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأباريل ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 274٠1, دبي, االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/31

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:  �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152276
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي  م�ستح�سرات مكياج)م�ستح�سرات تبي�ص االأقم�سة ومواد 
عطرية,  وزيوت  عطور  �سابون,  وك�سط,  وجلي  و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات  املالب�ص, 

م�ستح�سرات جتميل, غ�سول )لو�سن( لل�سعر, منظفات اأ�سنان(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأباريل ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 274٠1, دبي, االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/31

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      
العنــــــــــــــــــــــــــــوان:  �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152277
فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معادن نفي�سة غري م�سغولة اأو ن�سف م�سغولة)املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات 
املجوهرات  اأخرى,  فئات  فـي  الواردة  غري  بها,  مطلية  اأو  نفي�سة  معادن  من  امل�سنوعة 

واالأحجار الكرمية, اأدوات قيا�ص الوقت واأدوات قيا�ص الوقت الدقيقة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأباريل ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 274٠1, دبي, االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/31

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:  �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152278

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جلود غري مدبوغة)اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات امل�سنوعة من هذه 

املواد غري الورادة فـي فئات اخرى, جلود احليوانات اخلام اأو املدبوغة, ال�سناديق واحلقائب 

ال�سفرية, املظالت وال�سما�سي والع�سي, ال�سياط واأطقم احليوانات وال�سروج(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأباريل ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 274٠1, دبي, االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/31

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:  �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15227٩

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�ص)املالب�ص ولبا�ص القدم واأغطية الراأ�ص(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأباريل ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 274٠1, دبي, االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/31

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:  �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15228٠

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية واإعالن)الدعاية واالإعالن واإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأباريل ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 274٠1, دبي, االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/31

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:  �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152281

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سل  فـي  ت�ستعمل  اأخرى  ومواد  االأقم�سة  تبي�ص  جتميل)م�ستح�سرات  م�ستح�سرات 

وكي املالب�ص, م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي وك�سط, �سابون, عطور وزيوت عطرية, 

م�ستح�سرات جتميل, غ�سول ) لو�سن ( لل�سعر, منظفات اأ�سنان(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأباريل ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 274٠1, دبي, االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/31

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:  �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152282

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جلود غري مدبوغة)اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات امل�سنوعة من هذه 

املواد غري الورادة فـي فئات اأخرى, جلود احليوانات اخلام اأو املدبوغة, ال�سناديق واحلقائب 

ال�سفرية, املظالت وال�سما�سي والع�سي, ال�سياط واأطقم احليوانات وال�سروج(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأباريل ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 274٠1, دبي, االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/31

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:  �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152283

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�ص)املالب�ص ولبا�ص القدم واأغطية الراأ�ص(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأباريل ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 274٠1, دبي, االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/31

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:  �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152284

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية واإعالن)الدعاية واالإعالن واإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأباريل ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 274٠1, دبي, االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/1/31

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:  �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1523٠8

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سبائك من معادن نفي�سة)املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة من معادن 

نفي�سة اأو مطلية بها, غري الواردة فـي فئات اأخرى, املجوهرات واالأحجار الكرمية, اأدوات 

قيا�ص الوقت واأدوات قيا�ص الوقت الدقيقة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأباريل ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 274٠1, دبي, االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/2/1

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:  �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152328
فـي الفئة 2٠ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

من�سات غري معدنية لل�سحن, من�سات حتميل غري معدنية, من�سات غري معدنية للنقل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اي بال�ست لل�سناعات ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ايكاد 3 -)8٩ ا�ص ار 5٩, ٩٠ ا�ص ار 5٩ (, م�سفح, اأبوظبي, االإمارات 

العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/2/1

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:  �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152345
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وتوليد  والتدفئة  لالإ�ساءة  الهواء)جهاز  تربيد  اأجهزة 
واإمدادات  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  الطبخ  البخار, 

املياه واالأغرا�ص ال�سحية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النجوم االربع لل�سرياميك واالأدوات ال�سحية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3٠5٠7, ال�سارقة, االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/2/2

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152451

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم واملقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأو�ص للم�ساريع اجلديدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 13٠ ر.ب: 126 �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/2/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152646

فـي الفئة 3٠ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ع�سل نحل)ع�سل النحل وم�ستقاته, الع�سل االأ�سود(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سقط للجودة العالية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

ال�سمالية, بو�سر, حمافظة م�سقط  الغربة  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب 41٠ ر.ب: :133, 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/2/14

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:  �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 14748٩

فـي الفئة 2٩ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرواد للتجارة العاملية احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/7/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151٠٩٠

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تاج اخلو�ص الالمعة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سيب, حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/12/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152661

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الوحدة لالأعمال واال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الغربة, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/2/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134٩71

فـي الفئة 4٠ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطة العبايات الن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زينا العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 1٠٠ ر.ب: 115بو�سر, حمافظة م�سقط , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠22/2/4
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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: 134020
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 44

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/9/6م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1333فـي 2020/3/15م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �سفينة اللوؤلوؤ للتجارة واملقاولت
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: موؤ�س�سة الأبد احلديثة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 357 ر.ب: 211، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/11/21م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/3/16م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة:  150924
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 19

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل:  2022/3/6م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1423 فـي 2022/1/2م
��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: موؤ�س�سة ح�سن بهال للتجارة واملقاولت 

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: امل�ساهري للم�ساريع الذهبية �ص.�ص.و
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 1622 ر.ب: 112، �سلطنة عمان
جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/3/8م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/3/15م

-136-



اجلريدة الر�سمية العدد )1434(

�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: 18539
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 14

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2003/8/20م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 745 فـي 2003/6/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: موري�س لكرويوك�س تي ام ا�س ايه
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: موري�س لكروياك�س ا�س ايه 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: رو دي�س رينجرز 21 ، 2350 �سايجنيليجري، �سوي�سرا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/26م 
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/3/10م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 74692
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/9/2م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1015 فـي 2013/2/6م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: التكافل العاملية للتجارة �س.م.م 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: الرمز العربية للتجارة 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 40 ر.ب: 512، �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/3/6م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 3/10/ 2022م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 132695

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/1/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1318 فـي 2019/11/17م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: الرواد اخلم�سة �س.م.م

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: القائد للم�ساريع املثالية 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 65 ر.ب: 120، �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/3/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/3/10م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 46495 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2009/5/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 874 فـي 2008/11/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ايه ا�س غلوبال براند�س جي ام بي ات�س

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: جمموعة الب�ستان لال�ستثمار ذ.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سارع الكورني�س، �س.ب: 45662، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الإمارات العربية املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/10/25م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/3/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 135334 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/9/6م  

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1348 فـي 2020/7/5م  

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: م�سرية امل�ستقبل الدولية

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: احللول الفنية للتحكم �س.م.م 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 1145 ر.ب: 114، �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/3/10م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/3/15م
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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
�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

تاريخ 
�لت�شجيل

2012/6/12التجارة وال�سناعةباكاردى اأند كومبني ليمتد174802

275043

با�سف اآجرو بي فـي

 ارنهم )اإن.اإل( زويجنيدير 

ل�سوجن فراينباخ

2012/6/26التجارة وال�سناعة

375044

با�سف اآجرو بي فـي

 ارنهم )اإن.اإل( زويجنيدير 

ل�سوجن فراينباخ

2012/6/26التجارة وال�سناعة

2002/5/21التجارة وال�سناعةذا كوكا كول كومبني428157

2012/4/2التجارة وال�سناعة�سياتلز ب�ست كوفـي ال ال �سي573633

2012/4/2التجارة وال�سناعة�سياتلز ب�ست كوفـي ال ال �سي673634

2012/4/2التجارة وال�سناعة�سياتلز ب�ست كوفـي ال ال �سي773635

2012/4/2التجارة وال�سناعة�سياتلز ب�ست كوفـي ال ال �سي873730

2012/4/2التجارة وال�سناعة�سياتلز ب�ست كوفـي ال ال �سي973731

2012/3/28التجارة وال�سناعةكيمربيل-كالرك ورلدوايد انك1073531

2012/3/28التجارة وال�سناعةكيمربيل-كالرك ورلدوايد انك1173532

2012/3/28التجارة وال�سناعةكيمربيل-كالرك ورلدوايد انك1273533

2012/4/8التجارة وال�سناعةفورد موتور كمبني1373737

1992/4/19التجارة وال�سناعةفورد موتور كمبني146778

1992/4/19التجارة وال�سناعةفورد موتور كمبني156779
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م
رقم 

�لعالمة
�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

تاريخ 
�لت�شجيل

1992/4/19التجارة وال�سناعةفورد موتور كمبني166780

1992/4/19التجارة وال�سناعةفورد موتور كمبني176781

1992/4/19التجارة وال�سناعةفورد موتور كمبني186782

1992/4/19التجارة وال�سناعةفورد موتور كمبني196783

1992/4/19التجارة وال�سناعةفورد موتور كمبني206784

1992/4/19التجارة وال�سناعةفورد موتور كمبني216785

1992/4/19التجارة وال�سناعةفورد موتور كمبني226786

1992/4/19التجارة وال�سناعةفورد موتور كمبني236787

1992/4/19التجارة وال�سناعةفورد موتور كمبني246788

1992/4/19التجارة وال�سناعةفورد موتور كمبني256789

1992/4/19التجارة وال�سناعةفورد موتور كمبني266791

1992/4/19التجارة وال�سناعةفورد موتور كمبني276792

1992/4/19التجارة وال�سناعةفورد موتور كمبني286793

1992/4/19التجارة وال�سناعةفورد موتور كمبني296794

1992/4/19التجارة وال�سناعةفورد موتور كمبني306795

1992/4/19التجارة وال�سناعةفورد موتور كمبني316796

1992/4/19التجارة وال�سناعةفورد موتور كمبني326797

1992/4/19التجارة وال�سناعةفورد موتور كمبني336798

1992/4/19التجارة وال�سناعةفورد موتور كمبني346799

1992/4/19التجارة وال�سناعةفورد موتور كمبني356800

1992/4/19التجارة وال�سناعةفورد موتور كمبني366802

1992/4/19التجارة وال�سناعةفورد موتور كمبني376803

1992/4/19التجارة وال�سناعةفورد موتور كمبني386804
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م
رقم 

�لعالمة
�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

تاريخ 
�لت�شجيل

1992/4/19التجارة وال�سناعةفورد موتور كمبني396805

2012/5/8التجارة وال�سناعةفورد موتور كمبني4074191

2012/5/8التجارة وال�سناعةفورد موتور كمبني4174192

2012/6/20التجارة وال�سناعةفورد موتور كمبني4274955

2012/6/20التجارة وال�سناعةفورد موتور كمبني4374956

446706
ايتا ا�س ايه مانوفك�سر 

هورلوجريي �سو�س
1992/3/22التجارة وال�سناعة

4527760
ايفونيك اوبري�سنز 

جي ام بي ات�س
2002/4/2التجارة وال�سناعة

4627761
ايفونيك اوبري�سنز 

جي ام بي ات�س
2002/4/2التجارة وال�سناعة

2012/3/14التجارة وال�سناعةمروان يعقوب غ�سن4773287

4870202
كومبيزايت تيكنولوجيز 

كوربوري�سن
2011/11/9التجارة وال�سناعة

2012/9/19التجارة وال�سناعةجينيفـيا لبورتتوريز ليمتد4976352

5073338
الكوثر لالأدوات الكهربائية 

�س.ذ.م.م
2012/3/18التجارة وال�سناعة

2012/3/3التجارة وال�سناعةما�سكو كوربوي�سن اوف انديا5173086

2012/3/4التجارة وال�سناعةما�سكو كوربوري�سن اوف انديانا5273110

1992/6/27التجارة وال�سناعة�سينجنتا ليمتد537106

5427474
بري الي�س انرتنا�سنول 

يوروب ملتد
2002/3/10التجارة وال�سناعة

2012/3/7التجارة وال�سناعةبيتا بيت انرتنا�سيونال انك5573175
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م
رقم 

�لعالمة
�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

تاريخ 
�لت�شجيل

1991/3/7التجارة وال�سناعةبي اأر اف ا�س ايه565688

1992/4/1التجارة وال�سناعةبرادات مطرح �س.م.م576734

5875177
م�ساريع العا�سمي

 الذهبية �س.م.م
2012/7/3التجارة وال�سناعة

2011/7/2التجارة وال�سناعةالكثبان لل�سناعات �س.م.م5969042

606631
فـيرب - كا�ستيل 

اأكتينجي�سيلل�س�سافت
1992/2/24التجارة وال�سناعة

2002/2/20التجارة وال�سناعةفـي.اي.دبليو.ليمتد6127340

2012/3/11التجارة وال�سناعةباعظيم التجارية6273196

2012/3/11التجارة وال�سناعةباعظيم التجارية6373197

2012/3/11التجارة وال�سناعةباعظيم التجارية6473198

2012/3/11التجارة وال�سناعةباعظيم التجارية6573199

2012/6/6التجارة وال�سناعةباعظيم التجارية6674674

6729341
انتيجرا ليف�ساين�سيز 

�سويتزرلند ا�س اأيه اآر ال
2002/11/5التجارة وال�سناعة

6873438
الكويت ل�سناعة املواد العازلة

 �س.م.ك
2012/3/24التجارة وال�سناعة

6973439
الكويت ل�سناعة املواد العازلة 

 �س.م.ك
2012/3/24التجارة وال�سناعة

7073440
الكويت ل�سناعة املواد العازلة 

 �س.م.ك
2012/3/24التجارة وال�سناعة

7173441
الكويت ل�سناعة املواد العازلة 

 �س.م.ك
2012/3/24التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

�لعالمة
�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

تاريخ 
�لت�شجيل

7273479
�سركة الكويت ل�سناعة املواد 

العازلة �س.م.ك )مقفلة(
2012/3/27التجارة وال�سناعة

7373480
�سركة الكويت ل�سناعة املواد 

العازلة �س.م.ك )مقفلة(
2012/3/27التجارة وال�سناعة

7473481
�سركة الكويت ل�سناعة املواد 

العازلة �س.م.ك )مقفلة(
2012/3/27التجارة وال�سناعة

7573482
�سركة الكويت ل�سناعة املواد 

العازلة �س.م.ك )مقفلة(
2012/3/27التجارة وال�سناعة

7676331
ال�سركة الكويتية لإنتاج 

الزيوت وال�سحوم
2012/9/17التجارة وال�سناعة

7776332
ال�سركة الكويتية لإنتاج

 الزيوت وال�سحوم
2012/9/17التجارة وال�سناعة

2002/4/13التجارة وال�سناعةجروب جو �سبورت7827827

2002/4/13التجارة وال�سناعةجروب جو �سبورت7927828

2002/4/13التجارة وال�سناعةجروب جو �سبورت8027829

2002/4/13التجارة وال�سناعةجروب جو �سبورت8127831

8270091
ا�سو�سيتيد بريتي�س فوودز

 بي األ �سي
2011/9/5التجارة وال�سناعة

2012/3/18التجارة وال�سناعةدايكن كوربوري�سن8373331

2012/3/18التجارة وال�سناعةدايكن كوربوري�سن8473332

2012/3/18التجارة وال�سناعةدايكن كوربوري�سن8573333

2012/4/14التجارة وال�سناعةدايكن كوربوري�سن8673831

2012/4/14التجارة وال�سناعةدايكن كوربوري�سن8773832
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ا�ستــدراك

عنـــد  مـــادي  خطاأ  وقع  قــــد  �أنــه  �إلــى  �ال�ستثمار  وترويج  و�ل�سناعــة  �لتجـــارة  وز�رة  تنــوه 

ن�ســــر بيانـــات ت�سجيل �لعالمة �لتجارية رقم )148947(، �ملن�سورة فـي �جلريدة �لر�سمية 

العدد )1432(، �ل�سـادر بتاريـــخ 3 �سعبان 1443هـ، �ملو�فق 6 مار�س 2022م، �إذ وردت �ملنتجات 

كاالآتي: 

كمبيوتر  �أجهزة  حممولة،  كمبيوتر  �أجهزة  بالكمبيوتر،  ملحقة  �أجهزة  كمبيوتر،  �أجهزة 

لوحية، طرفيات �سا�سات تفاعلية تعمل باللم�س، �ساعات ذكية )معاجلة �لبيانات(، �أجهزة 

كمبيوتر �سخ�سية،  �أجهــزة كمبيوتـــر �سخ�سيـــة جيبيــة، �أجهزة مالحة، هو�تف فيديوية، 

هو�تف ذكية، هو�تف نقالة، هو�تف ذكية تثبت على �ملع�سم ، هو�تف ذكية على �سكل �ساعات 

جيب ويد، �إطار�ت �سور رقمية، �آالت تعلم، تلفزيونات، �سماعات �أذن، �أ�سالك، م�سادر نقالة 

للقدرة )بطاريات قابلة الإعادة �ل�سحن(، �سو�حن، �أجهزة �سمعية بتقنية �لبلوتوث، حو�مل 

مت�سلة  كمبيوتر  �أجهزة  �ملحمولة،  للهو�تف  خارجية  رقيقة  �أغلفة  �ملحمولة،  للهو�تف 

باأجهزة بينية)HUB( ، �أجهزة عر�س، �أغطية للهو�تف.

وال�سحيــــح هـــــو:

�لب�سريـــة  �لكائنــات  وجمال  ب�سحة  �لعناية  خدمات  بيطرية،  خدمـــات  طبيـــة،  خدمـــات 

و�حليو�نات، �لعياد�ت �لطبية، �لرعاية �ل�سحية، �جلر�حات تقوميية، دور �لتمري�س، دور 

�لب�سريات،  �لتمري�س، خدمات فنيي  �لقابالت،  �مل�ست�سفـيات، خدمات  �لعجزة و�ملقعدين، 

�مل�ساعدة �لطبية وخدمات �مل�سورة و�ال�ست�سار�ت وتقدمي �ملعلومات و�لن�سائح ب�ساأن �ل�سحة 

�لطبيـــة، خدمـــات حتليــل  و�مل�ستح�ســر�ت  و�ملنتجـات  �لطبية  و�مل�ساكل  �ل�سحية  و�لرعاية 

�لدم و/�أو �الأم�سال و/�أو �لبول، خدمات بنوك �لدم، خدمات �لت�سوير باالأ�سعة �ل�سينية، 
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�لطبية  �لتقارير  جتميع  �لطبي،  �لتحليل  خدمات  و�لطبي،  �ل�سحي  �لتقييم  خدمات 

و�إجر�ء �الختبار�ت و�لفحو�سات �لطبية، خدمات �ملعلومات �لطبية مبا فـي ذلك تقدمي 

و�لرعاية  �لطبية  و�لبيانات  �ملعلومات  توفـري  �ملوؤيدة،  و�ملعلومات  �لطبية  �لتحاليل  نتائج 

�ل�سحية، �خلدمات �لطبية لت�سخي�س حاالت �جل�سم �لب�سري، خدمات �ملعلومات �ل�سحية 

باالأجهزة  �ملتعلقة  �مل�سورة  خدمات  �لطبية،  و�للياقة  �ل�سحة  تقييم  خدمات  و�لطبية، 

�لطبية  �خلدمات  �لطبية،  �ملر�فق  توفـــري  �لطبـــية،  و�لعالجـــات  و�خلدمات  و�ملنتجات 

و�لوقائية و�لعالجية وخدمات �لت�سخي�س �لطبي �إعادة �لتاأهيل و�لرعاية �ل�سحية، �لعالج 

�ل�سيدالنــية،  �ملنتجــات  �ســرف  �ل�سيدالنية،  �خلدمات  �ل�سيدالنية،  �لن�سائح  �لطبيعي، 

خدمات �لعالج باالأع�ساب، خدمات طب �الأ�سنان، طب �الأ�سنان �لتجميلي، توفـري �ملعلومات 

�ملعلومات عن هذه �خلدمات عرب  توفـري  فـي ذلك  بكافة هذه �خلدمات مبا  يتعلق  فـيما 

�سبكة حا�سوب عاملية.

لـــذا لـــزم التنويـــه.

وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار
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ا�ستــدراك

عنـــد  مـــادي  خطاأ  وقع  قــــد  �أنــه  �إلــى  �ال�ستثمار  وترويج  و�ل�سناعــة  �لتجـــارة  وز�رة  تنــوه 

ن�ســــر بيانـــات ت�سجيل �لعالمة �لتجارية رقم )151484(، �ملن�سورة فـي �جلريدة �لر�سمية 

العدد )1432(، �ل�سـادر بتاريـــخ 3 �سعبان 1443هـ، �ملو�فق 6 مار�س 2022م، �إذ وردت �ملنتجات 

كاالآتي: 

�سماعات �لر�أ�س.

وال�سحيــــح هـــــو:

�ملغناطي�سية  �لبيانات  ناقالت  �ل�سور،  �أو  �ل�سوت  ��ستن�ســاخ  �أو  ونقـــل  للت�سجيـــل  �أجهـــزة 

و�أقر��س �لت�سجيل، �الأقر��س �مل�سغوطة و�أقر��س �لفـيديو �مل�سغوطة وغريها من و�سائط 

�ملعلومات  تكنولوجيا  معد�ت  �حلو��سيب،  �لبيانات،  معاجلة  معد�ت  �لرقمية،  �لت�سجيل 

و�ملعد�ت �ل�سمعب�سرية، �أجهزة �الإنذ�ر، م�سغالت �ل�سوت و�لفـيديو، �لكامري�ت، م�سغالت 

م�سغالت  �لرقمية،  �لفـيديو  م�سغالت  �لرقمية،  �لو�سائط  دفق  �أجهزة  �لرقمية،  �ل�سوت 

و�أنظمة  �الأ�سرتيو  �أنظمة  �ل�سحنة،  وتوزيع  �ال�ستقبال  �أجهزة  �لر�ديو،  �أجهزة  �لو�سائط، 

تلفزيون،  جهاز  �لتلفزيونات،  �لهو�ئي،  معزز�ت  �ملنزيل،  �لرتفـيه  و�أنظمة  �ملنزيل  �مل�سرح 

�لتلفزيون،  م�سجالت  �لتلفزيون،  ��ستقــبال  �أجهــزة  �لتلفزيونيـــة  �لت�سفـيـــر  فـــك  �أجهزة 

وحدة  )�لربوجكــرت(،  �لعـــر�س  جهـــاز  �لفـيديو،  دفق  �أجهزة  �لتلفزيونية  �الإر�سال  �أجهزة 

�لتحكم عن بعد، �أجهزة �لتحكم عن بعد، �أجهزة �لتحكم عن بعد �لعاملية، �أجهزة و�أدو�ت 

للتحكم  �ملعلومات  �أجهزة  �لفـيديو،  �لد�خلي، هو�تف  �الت�سال  بعد، جهاز  �الت�ساالت عن 

�ل�سوتي �لقائمة بذ�تها، �أجهزة �حلا�سوب �للوحية وقارئات �لكتب �الإلكرتونية و�ملنظمات 

�ملو�قع  حتديـــد  نظام  و�أجهزة  �ل�سخ�سية  �لرقمية  و�مل�ساعد�ت  �الإلكرتونية  �ل�سخ�سية 
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بالتحكم  �لتي تعمل  �ل�سوت  و�لبيانات، مكرب�ت  �ل�سوت  و��ستقبال  �إر�سال  �أجهزة  �لعاملي، 

�ل�سوتي، �أجهزة ت�سجيل �ل�سوت و�لتعرف على �ل�سوت، �أجهزة �الت�سال �لال�سلكي لنقل 

و�لكابالت  �الأ�سالك  �ل�سو�حن،  �الأبعاد،  ثالثية  �لنظار�ت  �ل�سور،  �أو  �لبيانات  �أو  �ل�سوت 

و�ملحوالت ومو�سالت �لتو�سيل وقاب�سة �ملو�سالت ومو�سالت �لطاقة �لكهربائية وقو�عد 

�مليكروفونات،  �ل�سوت،  مكرب�ت  �لذ�كرة،  بطاقـــات  وقارئـــات  �لذ�كرة  بطاقات  �ل�سحن، 

�ملحمولة  �حلا�سوب  الأجهــزة  م�سانـــد  و�أغطـــية  حقائـــب  �الأذن،  �سماعات  �لر�أ�س،  �سماعات 

�لو�سائط،  �مل�سجل، حمتوى  �ملحتوى  و�أجهزة �حلا�سوب،  �ملحمولة  �الإلكرتونية  و�الأجهزة 

ومتعدد  �ل�سمعب�سري  �ملحتوى  ترفـيهية،  بر�مج  ت�سم  �لتي  �ل�سمعب�سرية  �لت�سجيالت 

�لو�سائط �لقابل للتنزيل وي�سم �لق�س�س �خليالية وغري �خليالية حول جمموعة متنوعة 

من �ملو�سوعات �ملقدمة عرب خدمة �لفـيديو عند �لطلب، �مللفات �ل�سوتية �لقابلة للتنزيل 

ومو�د  �ل�سوتية  و�ملو�د  �ملكتوبة  و�مل�ستند�ت  �لن�سية  و�مللفات  �ملتعددة  �لو�سائط  وملفات 

�لفـيديو �لتي ت�سم حمتوى خيايل وغري خيايل حول جمموعة متنوعة من �ملو�سوعات، 

�لت�سجيالت �ل�سوتية و�ملرئية �لقابلة للتنزيل و�لتي ت�سم ق�س�سا خيالية وغري خيالية 

�لقابلة  �لتلفزيونية  و�لرب�مج  �ملتحركة  �ل�سور  �ملو�سوعات،  من  متنوعة  جمموعة  حول 

للتنزيل و�لتي ت�سم ق�س�سا خيالية وو�قعية حول جمموعة متنوعة من �ملو�سوعات، ملفات 

�ملو�سيقى �لقابلة للتنزيل، �لرب�مج، بر�مج �حلا�سوب، بر�مج �لتطبيقات، برنامج �الأو�مر 

برنامج حتويل  �لكالم،  �لكالم، معد�ت معاجلة  �لتعرف على  برنامج  �ل�سوتي،  و�لتعرف 

�لكالم �إىل ن�س، بر�مج �لتطبيقات �ملدعمة بال�سوت، �لرب�مج الأجهزة �لتلفزيون، بر�مج 

�لتطبيقات الأجهزة �لتلفزيون، بر�مج �لتطبيقات لدفق حمتوى �لو�سائط �ل�سمعب�سرية 

عرب �الإنرتنت، بر�مج �حلا�سوب �مل�ستخدمة للتحكم فـي �أجهزة �ملعلومات �لقائمة بذ�تها 

�لتي تعمل بالتحكم �ل�سوتي، بر�مج �حلا�سوب لتمكني �مل�ستخدمني من عر�س �أو �ال�ستماع 

الإن�ساء  �حلا�سوب  بر�مج  �ملتعددة،  و�لو�سائط  و�لن�سو�س  و�لفـيديو  �ل�سوت  حمتوى  �إىل 

وتوفـري و�سول �مل�ستخدم �إىل قو�عد �لبيانات �لقابلة للبحث فـيها عن �ملعلومات و�لبيانات، 
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فـي م�ساركة  بر�مج �حلا�سوب ال�ستخد�مها  �لال�سلكي،  �ملحتوى  لت�سليم  بر�مج �حلا�سوب 

�الإلكرتوين  للتخزين  �حلا�سوب  بر�مج  و�ل�سفقات،  و�خلدمات  �ملنتجات  حول  �ملعلومات 

للبيانات، بر�مج �حلا�سوب للتعرف على �ل�سور و�لكالم، بر�مج �حلا�سوب ل�سر�ء �الأفالم 

و�لرب�مج �لتلفزيونية ومقاطع �لفـيديو و�ملو�سيقى وحمتوى �لو�سائط �ملتعددة و�لو�سول 

�ملرئية  و�الأعمال  و�لن�سو�س  �ملحتوى  تنزيل  تتيح  �لتي  بر�مج �حلا�سوب  �إليها وعر�سها، 

و�الأعمال �ل�سوتية و�العمال �ل�سمعب�سرية و�الأعمال �الأدبية و�لبيانات و�مللفات و�لوثائق 

�إلكرتوين  جهاز  �أي  �أو  لوحي  حا�سوب  جهاز  على  �إليها  و�لو�سول  �الإلكرتونية  و�الأعمال 

بر�مج  �لن�سر،  وبر�مج  �إلكرتونية  �ألعــاب  وبر�مـــج  وحا�سوب  �آخـــر  حممول  ��ستهالكي 

�حلا�سوب للو�سول �إىل �سبكات �الت�ساالت مبا فـي ذلك �الإنرتنت، بر�مج �حلا�سوب لتحليل 

و��سرتجاع �لبيانات، تطبيقات �لهاتف �ملحمول �لقابلة للتنزيل لتمكني �مل�ستخدمني من 

و�لو�سائط  �ل�سمعب�سري  و�ملحتوى  و�الألعاب  و�لفـيديو  و�ل�سوت  �ملو�سيقى  �إىل  �لو�سول 

�أجهزة �حلا�سوب  لتكوين وت�سغيل ومر�قبة  بر�مج �حلا�سوب  �الأخرى،  و�لبيانات  �ملتعددة 

و�الأجهزة �لطرفـية للحا�سوب وم�سغالت �ل�سوت و�لفـيديو، بر�مج �الألعاب، برنامج �ألعاب 

�أجهزة  �لتطبيقات لال�ستخد�م فـي  �ملثال بر�مج  �لتطبيقات على �سبيل  �حلا�سوب، بر�مج 

دفق �لفـيديو.

لـــذا لـــزم التنويـــه.

وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار
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ا�ستــدراك
عنـــد  مـــادي  خطاأ  وقع  قــــد  �أنــه  �إلــى  �ال�ستثمار  وترويج  و�ل�سناعــة  �لتجـــارة  وز�رة  تنــوه 

ن�ســــر بيانـــات ت�سجيل �لعالمة �لتجارية رقم )151486(، �ملن�سورة فـي �جلريدة �لر�سمية 

العدد )1432(، �ل�سـادر بتاريـــخ 3 �سعبان 1443هـ، �ملو�فق 6 مار�س 2022م، �إذ وردت �ملنتجات 

كاالآتي: 

خدمات وكاالت �لدعاية و�الإعالن.

وال�سحيــــح هـــــو:

و�لت�سويق  و�الإعالن  �لدعاية  خدمات  و�الإعالن،  �لدعاية  خدمات  و�الإعالن،  �لدعاية 

بالتحديد �لرتويج ل�سلع وخدمات �الآخرين، توفـري معلومات �ملنتج بغر�س �مل�ساعدة فـي 

�لبيع  متاجر  خدمات  �مل�ستهلك،  �حتياجات  لتلبية  �لعامة  �ال�ستهالكية  �لب�سائع  �ختيار 

بالتجزئة،خدمات حمالت �لبيع بالتجزئة وخدمات متاجر �لبيع بالتجزئة عرب �الإنرتنت 

وحامالت  �إنتاجها  �إعادة  �أو  نقلها  �أو  �ل�سور  �أو  �ل�سوت  لت�سجيل  �الأجهزة  ببيع  �ملرتبطة 

�لفـيديو  و�أقر��س  �مل�سغوطة،  و�الأقــر��س  �لت�سجيـــل،  و�أقـــر��س  �ملغناطي�ســـية  �لبيانات 

بالتجزئة  �لبـيع  متاجــر  خدمــات  �لرقمية،  �لت�سجيل  و�سائط  من  وغريها  �مل�سغوطة 

�لبيانات  معاجلة  معد�ت  ببيع  �ملرتبطة  �الإنرتنت  عرب  بالتجزئة  �لبيع  متاجر  وخدمات 

و�أجهزة �حلا�سوب وتكنولوجيا �ملعلومات و�ملعد�ت �ل�سمعب�سرية و�أجهزة �الإنذ�ر وم�سغالت 

�ل�سوت و�لفـيديو و�لكامري�ت وم�سغالت �ل�سوت �لرقمية و�أجهزة دفق �لو�سائط �لرقمية 

وم�سغالت �لفـيديو �لرقمية وم�سغالت �لو�سائط، خدمات متاجر �لبيع بالتجزئة وخدمات 

�ال�ستقبال  و�أجهزة  �لر�ديو  �أجهزة  ببيع  �ملرتبطة  �الإنرتنت  عرب  بالتجزئة  �لبيع  متاجر 

�ملنزيل،  �لرتفـيه  و�أنظمة  �ملنزيل  �مل�سرح  و�أنظمة  �ال�سرتيو  و�أنظمة  �ل�سحنة  وتوزيع 

خدمات متاجر �لبيع بالتجزئة وخدمات متاجر �لبيع بالتجزئة عرب �الإنرتنت �ملرتبطة 

�لتلفزيون  ت�سفـري  فك  و�أجهزة  �لتلفزيون  و�أجهزة  و�لتلفزيونات  �لهو�ئي  معزز�ت  ببيع 

و�أجهزة  �لتلفزيونية  �الإر�سال  و�أجهزة  �لتلفزيون  �لتلفزيون وم�سجالت  ��ستقبال  و�أجهزة 

دفق �لفـيديو، و�أجهزة �لعر�س )�لربوجكرت( وحد�ت �لتحكم عن بعد و�أجهزة �لتحكم عن 

-150-



اجلريدة الر�سمية العدد )1434(

متاجر  بالتجزئة وخدمات  �لبيع  متاجر  ، خدمات  �لعاملية  بعد  �لتحكم عن  و�أجهزة  بعد 

�أجهزة و�أدو�ت �الت�ساالت عن بعد �ل�سلكية  �لبيع بالتجزئة عرب �الإنرتنت �ملرتبطة ببيع 

و�لال�سلكية و�أجهزة �الت�سال �لد�خلي وهو�تف �لفـيديو و�أجهزة �ملعلومات �لقائمة بذ�تها 

�لتي تعمل بالتحكم �ل�سوتي، و�أجهزة �إر�سال و��ستقبال �ل�سوت و�لبيانات ومكرب�ت �ل�سوت 

خدمات  �ل�سوت،  على  و�لتعرف  �ل�سوت  ت�سجيل  و�أجهزة  �ل�سوتي  بالتحكم  تعمل  �لتي 

متاجر �لبيع بالتجزئة وخدمات متاجر �لبيع بالتجزئة عرب �الإنرتنت �ملرتبطة بخدمات 

و�لنظار�ت ثالثية  �ل�سور  �أو  �لبيانات  �أو  �ل�سوت  لنقل  �لال�سلكية  �الت�ساالت  �أجهزة  بيع 

�الأبعاد و�ل�سو�حن و�الأ�سالك و�لكابالت و�ملحوالت ومو�سالت �لتو�سيل وقاب�سة �ملو�سالت 

ومو�سالت �لطاقة �لكهربائية وقو�عد �ل�سحن، خدمات متاجر �لبيع بالتجزئة وخدمات 

بطاقات  وقارئات  �لذ�كرة  بطاقات  ببيع  �ملرتبطة  �الإنرتنت  عرب  بالتجزئة  �لبيع  متاجر 

وحقائب  �الأذن  و�سماعات  �لر�أ�س  و�سماعات  و�مليكروفونات  �ل�سوت  ومكرب�ت  �لذ�كرة 

و�أجهزة  �ملحمولة  �الإلكرتونية  و�الأجهزة  �ملحمولة  �حلا�سوب  الأجهزة  م�ساند  و�أغطية 

�حلا�سوب، خدمات متاجر �لبيع بالتجزئة وخدمات متاجر �لبيع بالتجزئة عرب �الإنرتنت 

�ملرتبطة ببيع �ملحتوى �مل�سجل وحمتوى �لو�سائط و�لت�سجيالت �ل�سمعب�سرية �لتي ت�سم 

بر�مج ترفـيهية و�ملحتوى �ل�سمعب�سري ومتعدد �لو�سائط �لقابل للتنزيل وي�سم �لق�س�س 

خدمة  عرب  �ملقدمة  �ملو�سوعات  من  متنوعة  جمموعة  حول  �خليالية  وغري  �خليالية 

بالتجزئة  �لبيع  متاجر  وخدمات  بالتجزئة  �لبيع  متاجر  خدمات  �لطلب،  عند  �لفـيديو 

عرب �الإنرتنت �ملرتبطة ببيع �مللفات �ل�سوتية �لقابلة للتنزيل وملفات �لو�سائط �ملتعددة 

�لتي ت�سم حمتوى  �لفـيديو  �ل�سوتية ومو�د  و�ملو�د  �ملكتوبة  و�مل�ستند�ت  �لن�سية  و�مللفات 

�ل�سوتية  و�لت�سجيالت  �ملو�سوعات  من  متنوعة  جمموعة  حول  خيايل  وغري  خيايل 

و�ملرئية �لقابلة للتنزيل و�لتي ت�سم ق�س�سا خيالية وغري خيالية حول جمموعة متنوعة 

عرب  بالتجزئة  �لبيع  متاجر  وخدمات  بالتجزئة  �لبيع  متاجر  خدمات  �ملو�سوعات  من 

�الإنرتنت �ملرتبطة ببيع �ل�سور �ملتحركة و�لرب�مج �لتلفزيونية �لقابلة للتنزيل و�لتي ت�سم 

ق�س�سا خيالية وو�قعية حول جمموعة متنوعة من �ملو�سوعات وملفات �ملو�سيقى �لقابلة 

للتنزيل، خدمات متاجر �لبيع بالتجزئة وخدمات متاجر �لبيع بالتجزئة عرب �الإنرتنت 

�لتطبيقات وبرنامج �الأو�مر و�لتعرف  �ملرتبطة ببيع �لرب�مج وبر�مج �حلا�سوب وبر�مج 
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�لكالم  وحتويل  برنامج  �لكالم  معاجلة  ومعد�ت  �لكالم  على  �لتعرف  وبرنامج  �ل�سوتي 

�لبيع بالتجزئة وخدمات متاجر  �لتطبيقات �ملدعمة بال�سوت، خدمات  �إىل ن�س وبر�مج 

�لبيع بالتجزئة عرب �الإنرتنت �ملت�سلة ببيع بر�مج الأجهزة �لتلفزيون وبر�مج �لتطبيقات 

عرب  �ل�سمعب�سرية  �لو�سائـــط  حمتــــوى  لـــدفق  �لتطبيقـــات  وبر�مج  �لتلفزيون  الأجهزة 

�الإنرتنت وبر�مج �حلا�سوب �مل�ستخدمة للتحكم فـي �أجهزة �ملعلومات �لقائمة بذ�تها �لتي 

تعمل بالتحكم �ل�سوتي، خدمات متاجر �لبيع بالتجزئة وخدمات متاجر �لبيع بالتجزئة 

عرب �الإنرتنت �ملت�سلة ببيع بر�مج �حلا�سوب لتمكني �مل�ستخدمني من عر�س �أو �ال�ستماع 

الإن�ساء  وبر�مج �حلا�سوب  �ملتعددة  و�لو�سائط  و�لن�سو�س  و�لفـيديو  �ل�سوت  �إىل حمتوى 

وتوفـري و�سول �مل�ستخدم �إىل قو�عد بيانات �ملعلومات و�لبيانات �لقابلة للبحث، خدمات 

ببيع  �ملرتبطة  �الإنرتنت  عرب  بالتجزئة  �لبيع  متاجر  وخدمات  بالتجزئة  �لبيع  متاجر 

م�ساركة  فـي  لال�ستخد�م  �حلا�سوب  وبر�مج  �لال�سلكي  �ملحتوى  لت�سليم  �حلا�سوب  بر�مج 

�الإلكرتوين  للتخزين  �حلا�سوب  وبر�مج  و�ل�سفقات  و�خلدمات  �ملنتجات  حول  �ملعلومات 

للبيانات وبر�مج �حلا�سوب للتعرف على �ل�سور و�لكالم، خدمات متاجر �لبيع بالتجزئة 

ل�سر�ء  �حلا�سوب  بر�مج  ببيع  �ملرتبطة  �الإنرتنت  عرب  بالتجزئة  �لبيع  متاجر  وخدمات 

�ملتعددة  �لو�سائط  وحمتوى  و�ملو�سيقى  �لفـيديو  ومقاطع  �لتلفزيونية  و�لرب�مج  �الأفالم 

و�لو�سول �إليها وعر�سها وبر�مج للو�سول �إىل �سبكات �الت�ساالت مبا فـي ذلك �الإنرتنت، 

خدمات متاجر �لبيع بالتجزئة وخدمات متاجر �لبيع بالتجزئة عرب �الإنرتنت �ملرتبطة 

للتنزيل  �لقابلة  �ملحمول  �لهاتف  وتطبيقات  و��ستعادتها  �لبيانات  لتحليل  �لرب�مج  ببيع 

و�ملحتوى  و�الألعاب  و�لفـيديو  و�ل�سوت  �ملو�سيقى  �إىل  �لو�سول  من  �مل�ستخدمني  لتمكني 

�ل�سمعب�سري و�لو�سائط �ملتعددة و�لبيانات �الأخرى وبر�مج �حلا�سوب للتكوين و�لت�سغيل 

و�لتحكم فـي �أجهزة �حلا�سوب و�الأجهزة �لطرفـية للحا�سوب وم�سغالت �ل�سوت و�لفـيديو 

وبر�مج �الألعاب وبر�مج �ألعاب �حلا�سوب، خدمات ��ستيفاء �لطلبات �لقائمة على �ال�سرت�ك 

فـي جماالت �لكتب �ل�سوتية و�ملو�سيقى و�الأفالم و�لرب�مج �لتلفزيونية ومقاطع �لفـيديو 

و�الألعاب، قاعدة �لبيانات �ملحو�سبة و�إد�رة �مللفات.

لـــذا لـــزم التنويـــه.

وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار
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ا�ستــدراك

عنـــد  مـــادي  خطاأ  وقع  قــــد  �أنــه  �إلــى  �ال�ستثمار  وترويج  و�ل�سناعــة  �لتجـــارة  وز�رة  تنــوه 

ن�ســــر بيانـــات ت�سجيل �لعالمة �لتجارية رقم )151487(، �ملن�سورة فـي �جلريدة �لر�سمية 

العدد )1432(، �ل�سـادر بتاريـــخ 3 �سعبان 1443هـ، �ملو�فق 6 مار�س 2022م، �إذ وردت �ملنتجات 

كاالآتي: 

نقل �أ�سرطة �لفـيديو بح�سب �لطلب.

وال�سحيــــح هـــــو:

�الت�ساالت، �إر�سال �لفـيديو حتت �لطلب، خدمات �لبث �لتلفزيوين عرب بروتوكول �الإنرتنت 

)IPTV(، �لبث �الإلكرتوين للملفات �ل�سوتية و�ملرئية �ملتدفقة و�لقابلة للتنزيل عن طريق 

تناقل  و�لبيانات،  للمعلومات  �الإلكرتوين  �لبث  �الأخرى،  �الت�ساالت  و�سبكات  �حلا�سوب 

�ل�سبكات  خالل  من  لالآخرين  �لرقمية  �لو�سائط  ملحتويات  �الإلكرتوين  و�لبث  �ملعطيات 

�لبــث وتناقل معطيات �ل�سوت و�لبيانات  �لعاملية و�ملحلية، خدمات �الت�ساالت وحتديـــد� 

و�ل�سمعب�سرية وغريها من  �ل�سمعية  �لتلفزيونية و�لرب�مج  و�ل�سور و�الأفالم و�لرب�مج 

حمتويات ومعلومات �لو�سائط �لرقمية عن طريق �سبكات �الت�ساالت �ل�سلكية و�لال�سلكية 

و�سبكات �الت�ساالت �لال�سلكية و�الإنرتنت، تناقل معطيات �ملو�د �ل�سمعية و�ل�سمعب�سرية 

و�لفـيديو على �سبكة �الإنرتنت و�سبكات �الت�ساالت و�سبكات �الت�ساالت عن بعد �لال�سلكية، 

تناقل معطيات �لبيانات، تناقل معطيات �ملو�سيقى و�الأفالم وعرو�س �لتلفزيون و�الألعاب 

بث  و�لفـيديو، خدمات  �ل�سمعية  �مللفات  بث  �لبث، خدمات  �الإنرتنت، خدمات  �سبكة  على 

�الأفالم �ل�سينماتوغر�فـية و�لرب�مج �ل�سمعب�سرية، خدمات بث �مللفات �ل�سمعية و�لفـيديو 

و�ســـول  وتوفــــري  �لبـــث  خدمــات  �ال�سرت�ك،  خدمات  على  �لقائمة  �الإنرتنت  �سبكة  على 
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�الت�ساالت لالأفالم و�لرب�مج �لتلفزيونية و�لرب�مج �ل�سمعية و�ل�سمعب�سرية وغريها من 

حمتويات ومعلومات �لو�سائط �لرقمية �ملقدمة عرب خدمة �لفـيديو عند �لطلب، خدمات 

�لبث عرب �سبكة �الإنرتنت، خدمات �لبث �الإذ�عي عرب �سبكة �الإنرتنت، خدمات �الت�ساالت 

�لرقمية  �ملحتويات  بث  �لرقمية،  �مللفات  �إر�سال  �ل�سبكي،  �لبث  نقل  وبالتحديد  بعد  عن 

عرب �سبكات �حلا�سوب و�سبكة �الإنرتنت وخط �مل�سرتك �لرقمي )DSL( وكابالت �ل�سبكات 

�لفـيديو  �لفـيديو حتت �لطلب ونظام  و�لتنزيل �لرقمي وتناقل �ملعطيات �لرقمي ونظام 

�ملتاح ح�سب �لطلب )NVOD( و�لتلفزيون وقنو�ت �لتلفزيون �ملفتوحة وقنو�ت �لتلفزيون 

�لبث  �لنقال،  و�لهاتف  و�لهاتف  و�لكابل  �ل�سناعي  و�لقمر  �مل�ساهدة  مقابل  �لدفع  بنظام 

�مل�ستخدم  و�سول  توفـري  �الإنرتنت،  م�ستخدمي  بني  �لرقمية  �ل�سور  مللفات  �الإلكرتوين 

�إىل حمركات �لبحث، توفـري �لو�سول �إىل �لدالئل وقو�عد �لبيانات و�ملو�قع �الإلكرتونية 

�لبث  طريق  عن  �لر�سائل  ت�سليم  �الأخبار،  بث  �الإنرتنت،  على  �ملرجعية  و�ملو�د  و�ملدونات 

�الإلكرتوين، �لبث �الإلكرتوين للر�سائل و�لربيد، خدمات �لبث �ل�سوتي، توفـري منتديات 

�ل�سور  ونقل  �حلا�سوب  م�ستخدمي  بني  �لر�سائل  لبث  )�الإنرتنت(  مبا�سرة  �خلط  على 

و�لفـيديو و�لن�سو�س و�لبيانات و�ل�سور و�ل�سوت، بث �أدلة �لتلفزيون و�الأفالم، �الت�ساالت 

بني �حلو��سيب، توفـري حق �لو�سول �إىل �ملو�د �ملتعددة �لو�سائط على �الإنرتنت، خدمات 

�الأجهزة  خالل  من  �لبيانات  بث  �حلا�سوب،  بيانات  لقو�عد  بعد  عن  �الت�ساالت  تغطية 

�ل�سمعب�سرية �خلا�سعة الأجهزة معاجلة �لبيانات و�حلو��سيب، حتميل �ملو�سيقى و�ل�سور 

على �الإنرتنت لالآخرين.

لـــذا لـــزم التنويـــه.

وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار
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ا�ستــدراك
عنـــد  مـــادي  خطاأ  وقع  قــــد  �أنــه  �إلــى  �ال�ستثمار  وترويج  و�ل�سناعــة  �لتجـــارة  وز�رة  تنــوه 

ن�ســــر بيانـــات ت�سجيل �لعالمة �لتجارية رقم )151488(، �ملن�سورة فـي �جلريدة �لر�سمية 

العدد )1432(، �ل�سـادر بتاريـــخ 3 �سعبان 1443هـ، �ملو�فق 6 مار�س 2022م، �إذ وردت �ملنتجات 

كاالآتي: 

خدمات �لت�سلية.

 

وال�سحيــــح هـــــو:

�لريا�سيـــة  �الأن�سطـــة  �لرتفـيـــه،  خدمـــات  �لتدريــب،  توفــــيــر  خدمــات  �لتعليــم،  خدمات 

و�لثقافـية، خدمات �لرتفـيه وبالتحديد توفـري �ملعلومات عرب �سبكة حا�ســوب عامليـــة فـي 

�الإنرتنـــت  علـــى  �إلكرتونـــي  توفـريموقع  بالرتفـيه،  �ملتعلقة  و�ملو��سيع  �لرتفـيه  جمال 

�ســـكل  علـــى  للتنزيـــل  قابل  �لغري  �ملرئي  و�ملحتوى  و�لفـيديو  �ل�سوتي  �ملحتوى  وحتديد� 

�لرتفـيه  خدمات  و�ملو�سيقى،  و�لفـيديو  �لتليفزيون  وبر�مج  �لطويلة  �الأفالم  ت�سجيالت 

وحتديد� توفـري �ال�ستخد�م �ملوؤقت للفـيديوهات غري قابلة للتنزيل، توفـري �لفـيديوهات 

�لرتفـيه  مو��سيع  من  و��سعة  جمموعة  حول  بر�مج  ت�سم  و�لتي  للتنزيل  �لقابلة  غري 

�لتلفزيونية  و�لرب�مج  �ل�سينمائية  �الأفالم  توفـري  �لطلب،  حتت  �لفـيديو  خدمة  عرب 

و�الأفالم غري �لقابلة للتنزيل عرب خدمة �لفـيديو حتت �لطلب، توزيع وتاأجري �ملحتوى 

�ل�سينمائية  �الأفالم  �الإنرتنت وخدمات طلب  �ملحو�سب على  �لبحث  �لرتفـيهي وحتديد� 

�لبيانية  و�لر�سومات  �لتليفزيون  وبر�مج  و�الأفالم  �لوثائقية  و�الأفالم  �ملتحركة  و�ل�سور 

على  �ل�سمعب�سرية  �الأعمال  من  وغريها  �ملتعددة  و�لو�سائط  �ملتحركة  �لر�سوم  وعرو�س 

�سكل تنزيالت رقمية ونقل رقمي مبا�سر ميكن م�ساهدته عرب �حلا�سوب و�سبكات �الت�سال 

�ل�سوتية و�ملرئية وبالتحديد  �الأعمال  تاأجري  تاأجري �الأفالم و�لفـيديو،  �لعاملية، خدمات 

و�ملو�سيقى،  �ملو�سيقية  و�لفـيديوهات  و�لفـيديو  �لتلفزيونية  و�لرب�مج  �ملتحركة  �لر�سوم 
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خدمات  �لفـيديو،  وتوزيع  و�إنتاج  �لتلفزيونية  و�لرب�مج  �ل�سينمائية  و�الأفالم  �الأفالم 

�سوتي  ملحتوى  وحتديد�  للبحث  قابلة  بيانات  قاعدة  توفـري  و�ل�سوت،  �لفـيديو  ت�سجيل 

فـي  �ت�ساالت ال�سلكية  و�سبكات  �ت�ساالت  و�سبكات  �الإنرتنت  و�سمعب�سري عرب  وفـيديوي 

على  ر�ديو  بر�مج  توفـري  و�ملو�سيقى،  و�لفـيديوهات  �لتليفزيون  وبر�مج  �الأفالم  جمال 

�الإنرتنت، خدمات ن�سر �ل�سوتيات �لرقمية و�لفـيديو و�لو�سائط �ملتعددة، خدمات �لرتفـيه 

ملو��سيع  خيالية  وغري  خيالية  ق�س�س  تبث  �سوتية  وبر�مج  مو�سيقى  توفـري  وحتديد� 

متعددة م�سجلة م�سبقا غري قابلة للتنزيل ومعلومات فى جمال �ملو�سيقى و�سرح ومقاالت 

�سبكة حا�سوب عاملية، خدمات �لرتفـيه وحتديد�  �ملو�سيقى عرب �الإنرتنت من خالل  عن 

�لعرو�س �ملرئية و�ل�سمعية و�ملو�سيقية و�ملنوعات و�الأخبار و�لعرو�س �لدر�مية و�لكوميدية، 

خدمات �لرتفـيه وحتديد� توفـري موقع �إلكرتوين يبث �لتقييمات و�مل�ساهد�ت للمحتوى 

و�لكتب  و�لن�سو�س  و�ل�سيناريوهات  و�ملو�سيقى  �لفـيديو  ومقاطع  و�الأفالم  �لتليفزيوين 

و�ألعاب �لفـيديو، معلومات �لرتفـيه،توفـري �الأخبار و�ملعلومات و�لتعليقات على �الإنرتنت 

فـي جمال �لرتفـيه، توفـري �الأخبار على �خلط و�ملعلومات و�لتعليقات فـي جمال �لرتفـيه، 

تنميط  وحتديد�  �لرتفـيهية  �خلدمات  �حلية،  �ملو�سيقية  و�حلفالت  �لعرو�س  تقدمي 

و�لتعريف باملو�سيقيني و�لفنانني و�لفرق �ملو�سيقية من خالل توفـري مقاطع فـيديو غري 

قابلة للتنزيل من �لعرو�س �ملو�سيقية عرب �سبكة كمبيوتر عاملية، توفـريخدمات ترفـيهية 

تفاعلية غري قابلة للتنزيل للبحث و�الختيار و�لتحكم وم�ساهدة �ملحتوى �ل�سمعب�سري على 

�سكل �أفالم م�سجلة وبر�مج تلفزيونية ومقاطع فـيديو ومو�سيقي، توفـري ن�سر�ت �خبارية 

�الإلكرتوين،  �لربيد  عرب  و�لفـيديوهات  و�الأفالم  �لتليفزيون  جمال  فـي  �الإنرتنت  على 

خدمات �الألعاب �ملقدمة على �الإنرتنت عرب �سبكات �حلا�سوب، توفـري خدمات �لكاريوكي، 

�لرتفـيه عرب �لر�ديو، �إنتاج �لرب�مج �الإذ�عية و�لتلفزيونية، تاأجري �لت�سجيالت �ل�سوتية، 

خدمات �حلا�سية �ل�سينمائية )ترجمة �لعناوين(، �لرتفـيه �لتليفزيوين.

لـــذا لـــزم التنويـــه.

وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار
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ا�ستــدراك
عنـــد  مـــادي  خطاأ  وقع  قــــد  �أنــه  �إلــى  �ال�ستثمار  وترويج  و�ل�سناعــة  �لتجـــارة  وز�رة  تنــوه 

ن�ســــر بيانـــات ت�سجيل �لعالمة �لتجارية رقم )151489(، �ملن�سورة فـي �جلريدة �لر�سمية 

العدد )1432(، �ل�سـادر بتاريـــخ 3 �سعبان 1443هـ، �ملو�فق 6 مار�س 2022م، �إذ وردت �ملنتجات 

كاالآتي: 

تخزين �إلكرتوين للبيانات.

وال�سحيــــح هـــــو:

ت�سميم  خدمـات  بهـــا،  �ملتعلقـــة  و�لت�سمــيم  �لبحث  وخدمات  و�لتقنية  �لعلمية  �خلدمات 

وتطوير �أجهزة �حلا�سوب �لت�سغيلية وبر�مج �حلا�سوب، خدمات �لدعم �لتقني وبالتحديد 

خدمات �لبحث عن �لعيوب ملعاجلتها على �سكل ت�سخي�س م�ساكل �أجز�ء �حلا�سوب �لت�سغيلية 

وبر�مج �حلا�سوب، تطبيقات مزود �خلدمة )�يه ��س بيه( وبالتحديد ��ست�سافة تطبيقات 

بر�مج �حلا�سوب لالآخرين، توفـري �ال�ستخد�م �ملوؤقت لرب�مج غري قابلة للتنزيل للتحكم 

�ال�ستخد�م  توفـري  بال�سوت،  �لتحكم  عرب  تعمل  �لتي  بذ�تها  �لقائمة  �ملعلومات  باأجهزة 

�ملوؤقت لرب�مج غري قابلة للتنزيل تخول �مل�ستخدم من عر�س �أو �سماع �ل�سوت و�لفـيديو 

�حلا�سوب  لرب�مج  �ملوؤقت  �ال�ستخد�م  توفـري  �لو�سائط،  متعددة  و�ملحتويات  و�لن�سو�س 

غري �لقابلة للتنزيل الإن�ساء وتوفـري و�سول �مل�ستخدم لقو�عد بيانات �ملعلومات و�لبيانات 

�لقابلة للبحث، توفـري �ال�ستخد�م �ملوؤقت لرب�مج �حلا�سوب غري �لقابل للتنزيل الإر�سال 

فـي  لال�ستخد�م  للتنزيل  قابلة  غري  لرب�مج  �ملوؤقت  �ال�ستخد�م  توفـري  ال�سلكي،  حمتوى 

م�ساركة �ملعلومات حول �ملنتجات و�خلدمات و�ل�سفقات، توفـري �ال�ستخد�م �ملوؤقت لرب�مج 

�حلا�سوب غري �لقابلة للتنزيل للتخزين �الإلكرتوين للبيانات، توفـري �ال�ستخد�م �ملوؤقت 

�ل�سورة و�لكالم )�ل�سوت(، توفـري �ال�ستخد�م  لرب�مــج غري قابلة للتنزيل للتعرف على 

�لتلفزيونية  و�لرب�مج  �الأفالم  ل�سر�ء  للتنزيل  �لقابلــة  غيـــر  �حلا�ســوب  لرب�مـــج  �ملوؤقـــت 
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وعر�سها،  �إليها  و�لو�سول  �ملتعددة  �لو�سائـــط  وحمتــوى  و�ملو�سيقــى  �لفـيديو  ومقاطع 

توفـري �ال�ستخد�م �ملوؤقت لرب�مج غري قابلة للتنزيل للو�سول �ىل �سبكات �الت�ساالت مبا 

و��سرتد�د  لتحليل  للتنزيل  قابلة  �ملوؤقت لرب�مج غري  �ال�ستخد�م  توفـري  �الإنرتنت،  فـيها 

�لبيانات، توفـري �ال�ستخد�م �ملوؤقت لرب�مج �حلا�سوب غري �لقابلة للتنزيل لتكوين وت�سغيل 

و�لفـيديو،  �ل�سوت  وم�سغالت  للحا�سوب  �لطرفـية  و�الأجهزة  �حلا�سوب  �أجهزة  ومر�قبة 

حمركات  توفـري  للتنزيل،  قابلة  غري  �حلا�سوب  �ألعاب  لرب�مج  �ملوؤقت  �ال�ستخد�م  توفـري 

�لبحث، �لتخزين �الإلكرتوين للبيانات، خدمات �لن�سخ �الحتياطي للبيانات و��سرتجاعها، 

�ال�ست�سافة عن بعد  �الإنرتنت، خدمات �حلا�سوب، وهي  �لرقمي على  �ملحتوى  ��ست�سافة 

للمعلومات  فهار�س  �إن�ساء  �أي  �حلا�سوب،  �حلا�سوب، خدمات  وتطبيقات  �لت�سغيل  الأنظمة 

و�ملو�قع و�ملو�رد على �أ�سا�س �سبكة �حلا�سوب، خدمات �حلا�سوب وبالتحديد حتميل �ملو�سيقى 

�الإنرتنت  عرب  جمتمع  �إن�ساء  وهي  �حلا�سوب،  خدمات  لالآخرين،  �الإنرتنت  �ىل  و�ل�سور 

�أقر�نهم،  تعليقات من  �ملناق�سات، و�حل�سول على  فـي  للم�ساركة  �مل�سجلني  للم�ستخدمني 

فـي جماالت  �الجتماعية  �ل�سبكات  فـي خدمات  و�مل�ساركة  �فرت��سية،  وت�سكيل جمتمعات 

�لكتب و�لرب�مج �لتلفزيونية و�الأفالم و�ملو�سيقى و�لرتفـيه، �ألعاب �لفـيديو و�الأدب �خليايل 

�لفـيديو و�لفرق و�الأندية  �إن�ساء جمتمع على �الإنرتنت للربط ما بني العبي  و�لو�قعي، 

�الإنرتنت وحتديد�  �لريا�سية، توفـري موقع على �سبكة  �للعب و�لن�ساطات  بهدف تنظيم 

�لتكنولوجيا خللق �الأفالم و�لعرو�س �لتلفزيونية وقنو�ت �لفـيديو و�ملو�سيقى �ل�سخ�سية 

وحتديد�  �الإنرتنت  على  �إلكرتوين  موقع  توفـري  و�مل�ساركة،  و�لعر�س  �ال�ستماع  لغر�س 

�لتكنولوجيا �لتي متكن �مل�ستخدمني من م�ساركة حت�سينات �ألعاب �لفـيديو و��سرت�تيجيات 

�للعبة، ت�سميم وتطوير بر�مج �ألعاب �لفـيديو و�حلا�سوب، تقدمي �ملعلومات و�ال�ست�سار�ت 

وخدمات �لن�سح �ملتعلقة مبا �سبق.

لـــذا لـــزم التنويـــه.
وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار
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ا�ستــدراك

تنــوه وز�رة �لتجـــارة و�ل�سناعــة وترويج �ال�ستثمار �إلــى �أنــه قــــد وقع خطاأ مــادي عنــد ن�ســـر   

بيانات �لرتخي�س باالنتفاع للعالمـــة �لتجاريـــة رقــم )136042(، �ملن�ســورة فـــي �جلريــدة 

الر�سميـــة الــعدد )1433(، �ل�ســـادر بتاريــــخ 10 �سعبـــان 1443هـ، �ملو�فــــق 13 مار�س 2022م، 

�إذ ورد رقم �لعالمة كاالآتي: 

"136402"

وال�سحيــــح هـــــو:

"136042"

لـــذا لـــزم التنويـــه.

وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار
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�سامل بن العبد بن م�سلم امل�سهلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرموح للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن �شامل بن العبد بن م�شلم امل�شهلي اأنـه يقوم بت�شفـيـة �شركة الرموح للتجارة واملقاوالت - 

ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 2148170، 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:

�ص.ب: 540 ر.ب: 211
 هاتف رقم: 96108062 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة الزاهر العاملية ال�ستقدام االأيدي العاملة والتجارة �ص.�ص.و
يعلن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية اأنـه يقوم بت�شفـيـة 

اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.�ش.و،  والتجارة  العاملة  االأيدي  ال�شتقدام  العاملية  الزاهر  �شركة 

ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1309623، وفقــا التفـــاق ال�شركـــاء املـــوؤرخ 2022/3/6م، وللم�شفــي 

وحـده حـق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�سناو - والية امل�سيبي - حمافظة �سمال ال�سرقية
�ص.ب: 151 ر.ب: 418

 هاتف رقم: 99221971 - 95806298 فاك�ص رقم: 25771572  
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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عبداللـه بن �سامل بن را�سد ال�سويل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سجايا اخل�سراء - تو�سية

 - �شجايا اخل�شراء  �شركة  بت�شفـيـة  يقوم  اأنـه  ال�شويل  را�شد  بن  �شامل  بن  يعلن عبداللـه 

1180305، وللم�شفــي وحـده حـق  اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم  تو�شية، وامل�شجلة لدى 

متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

  والية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة
�ص.ب: 454 ر.ب: 315

 هاتف رقم: 96183615 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
مراد بن حممد بن �سعيد البلو�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نينجبو  يوانتوجن اأو�سن في�سري اخلليج �ص.م.م

يعلن مراد بن حممد بن �شعيد البلو�شي اأنـه يقوم بت�شفـيـة �شركة نينجبو يوانتوجن اأو�شن 

وفقــا   ،1338835 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  اخلليج  في�شري 

التفـــاق ال�شركـــاء املـــوؤرخ 2022/3/8م، وللم�شفــي وحـده حـق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة 

التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

حمافظة م�سقط
 هاتف رقم: 92833566 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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حمدان بن حمد بن خمي�ص ال�سندودي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات تنعم للتجارة - ت�سامنية
تنعم  مرتفعات  �شركة  بت�شفـيـة  يقوم  اأنـه  ال�شندودي  خمي�ش  بن  حمد  بن  حمدان  يعلن 

للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 7044291، وفقــا التفـــاق 

ال�شركـــاء املـــوؤرخ 2022/3/7م، وللم�شفــي وحـده حـق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:

 والية عربي - حمافظة الظاهرة
�ص.ب: 511 ر.ب: 142

 هاتف رقم: 99534455
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
�سيف بن �سامل بن �سعيد ال�سعيدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بونيتي املتكاملة �ص.م.م

يعلن �شيف بن �شامل بن �شعيد ال�شعيدي اأنـه يقوم بت�شفـيـة �شركة بونيتي املتكاملة �ش.م.م، 

املـــوؤرخ  ال�شركـــاء  وفقــا التفـــاق   ،1320489 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 

وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـة  وحـده حـق متثيـــــل  وللم�شفــي  2022/3/2م، 

اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:

اخلوير اجلنوبية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط
�ص.ب: 500 ر.ب: 115

 هاتف رقم: 92101309
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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مكتب موري�سون م�سقط - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأك�سري املتكاملة �ص.م.م

اأك�شري  اأنـه يقوم بت�شفـيـة �شركة  يعلن مكتب موري�شون م�شقط - حما�شبون قانونيون - 

1027766، وفقــا التفـــاق  الـتجاري بالرقـم  اأمانة ال�شجل  املتكاملة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى 

ال�شركـــاء املـــوؤرخ 2022/3/3م، وللم�شفــي وحـده حـق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:

�ص.ب: 2123 ر.ب: 112 روي
 هاتف رقم: 22060040 فاك�ص رقم: 22060043

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
نا�سر بن من�سور الهنائي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز �ساحل ال�سيب املتحدة �ص.م.م

املتحدة  ال�شيب  �شاحل  مركز  �شركة  بت�شفـيـة  يقوم  اأنـه  الهنائي  من�شور  بن  نا�شر  يعلن 

�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1208125، وفقــا التفـــاق ال�شركـــاء 

املـــوؤرخ 2022/1/25م، وللم�شفــي وحـده حـق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

احليل اجلنوبية - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
 هاتف رقم:99797971 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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يو�سف بن حممد بن �سام�ص املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع نور احلرمني �ص.م.م

يعلن يو�شف بن حممد بن �شام�ش املعمري اأنـه يقوم بت�شفـيـة �شركة م�شاريع نور احلرمني 

1163845، وللم�شفــي وحـده حـق  بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  �ش.م.م، وامل�شجلة لدى 

متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
�ص.ب: 311 ر.ب: 311

 هاتف رقم: 98221011
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
خالد بن حمد بن �سعيد البو�سعيدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سائر نزوى اجلديدة - ت�سامنية

يعلن خالد بن حمد بن �شعيد البو�شعيدي اأنـه يقوم بت�شفـيـة �شركة ب�شائر نزوى اجلديدة - 

ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1265663، وللم�شفــي وحـده حـق 

متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
�ص.ب: 132 ر.ب: 461

 هاتف رقم: 95373513
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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ح�سن بن يو�سف بن داود ال�سالواين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نفي�ص العرب للتجارة �ص.م.م

يعلن ح�شن بن يو�شف بن داود ال�شالواين اأنـه يقوم بت�شفـيـة �شركة نفي�ش العرب للتجارة 

�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1144283، وفقــا التفـــاق ال�شركـــاء 

املـــوؤرخ 2022/2/23م، وللم�شفــي وحـده حـق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

�ص.ب: 888 ر.ب: 131
 هاتف رقم: 99264566

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
مكتب املهاد لال�ست�سارات

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رواد اخلليج الوطنية �ص.م.م

�ش.م.م،  الوطنية  اخلليج  رواد  �شركة  بت�شفـيـة  يقوم  اأنـه  لال�شت�شارات  املهاد  مكتب  يعلن 

املـــوؤرخ  ال�شركـــاء  وفقــا التفـــاق   ،1278468 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 

وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـة  وحـده حـق متثيـــــل  وللم�شفــي  2021/3/3م، 

اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:

�ص.ب: 800 ر.ب: 130 العذيبة
 هاتف رقم: 92235452 - 95611850

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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يو�سف بن اأحمد بن حممد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يو�سف اأحمد خاكي �ص.�ص.و

اأحمد خاكي  اأنـه يقوم بت�شفـيـة �شركة يو�شف  اأحمد بن حممد البلو�شي  يعلن يو�شف بن 

�ش.�ش.و، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1111953، وللم�شفــي وحـده حـق 

متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
 هاتف رقم: 97769977 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
وحيد بن مرداد بن خمي�ص احلريبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سر للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن وحيد بن مرداد بن خمي�ش احلريبي اأنـه يقوم بت�شفـيـة �شركة م�شر للتجارة واملقاوالت - 

1109460، وللم�شفــي وحـده حـق  اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم  تو�شية، وامل�شجلة لدى 

متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ص.ب: 1132 ر.ب: 211
 هاتف رقم: 99498866 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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هبة بنت �سعيد بن عبداللـه الكيومية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سريحة الذهبية للتجارة �ص.م.م

تعلن هبة بنت �شعيد بن عبداللـه الكيومية اأنـها تقوم بت�شفـيـة �شركة ال�شريحة الذهبية 

وفقــا التفـــاق   ،1156862 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  وامل�شجلة لدى  للتجارة �ش.م.م، 

ال�شركـــاء املـــوؤرخ 2022/3/2م، وللم�شفــية وحـدها حـق متثيــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:

والية بو�سر - حمافظة م�سقط
�ص.ب: 62 ر.ب: 118

 هاتف رقم: 99885480 
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�سفــية
�سامل بن را�سد بن �سامل العامري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مر�سى االبتكار املتحدة - تو�سية

يعلن �شامل بن را�شد بن �شامل العامري اأنـه يقوم بت�شفـيـة �شركة مر�شى االبتكار املتحدة - 

1753827، وللم�شفــي وحـده حـق  اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم  تو�شية، وامل�شجلة لدى 

متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ص.ب: 76 ر.ب: 124
 هاتف رقم: 96997433 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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�سامل بن خلفان بن حميد اخلايفي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عباقرة البيان �ص.م.م

يعلن �شامل بن خلفان بن حميد اخلايفي اأنـه يقوم بت�شفـيـة �شركة عباقرة البيان �ش.م.م، 

1277713، وللم�شفــي وحـده حـق متثيـــــل  بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  وامل�شجلة لدى 

ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ص.ب: 2229 ر.ب: 111
 هاتف رقم: 99430800 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
اأمل بنت عبداللـه بن حمد ال�سوافية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوداد للمقاوالت واال�ستثمار �ص.م.م

تعلن اأمل بنت عبداللـه بن حمد ال�شوافية اأنـها تقوم بت�شفـيـة �شركــة الوداد للمقـــاوالت 

واال�شتثمار �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1367067، وللم�شفــية 

وحـدها حـق متثيــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــية 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

مدينة ال�سلطان قابو�ص - بناية املنال - �سارع رقم: 403
�ص.ب: 228 ر.ب: 113

 هاتف رقم: 93903063 
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�سفــية
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يو�سف بن مبارك بن �سعيد اخلاطري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلاطري للتجارة واملقاوالت �ص.م.م
اأنـه يقوم بت�شفـيـة �شركة اخلاطري للتجارة  يعلن يو�شف بن مبارك بن �شعيد اخلاطري 

واملقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 7002580، وفقــا التفـــاق 

ال�شركـــاء املـــوؤرخ 2022/2/28م، وللم�شفــي وحـده حـق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:

والية عربي - حمافظة الظاهرة
�ص.ب: 230 ر.ب: 511

 هاتف رقم: 92379335 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
عبدال�سمد بن يو�سف بن �سومار البلو�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرمال الرائدة لزينة ال�سيارات �ص.م.م

يعلن عبدال�شمد بن يو�شف بن �شومار البلو�شي اأنـه يقوم بت�شفـيـة �شركة الرمال الرائدة 

لزينة ال�شيارات �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1267688، وللم�شفــي 

وحـده حـق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

حمافظة الربميي
�ص.ب: 111 ر.ب: 512

 هاتف رقم: 90901312 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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را�سد بن حمود بن را�سد احلديدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساعل اأنوار اخلريات للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن را�شد بن حمود بن را�شد احلديدي اأنـه يقوم بت�شفـيـة �شركة م�شاعل اأنوار اخلريات 

للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1150522، 

فـي  ال�شركـة  متثيـــــل  حـق  وحـده  وللم�شفــي  2021/12/14م،  املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا 

الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية نزوى - حمافظة الداخلية
 هاتف رقم: 99123400 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
ابت�سام بابكر النور م�سطفى النور

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابت�سام النور و�سركاه �ص.م.م

اأنـها تقوم بت�شفـيـة �شركــة ابت�شام النور و�شركاه  تعلن ابت�شام بابكر النور م�شطفى النور 

�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1178529، وللم�شفــية وحـدها حـق 

متثيــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــية فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

حمافظة م�سقط
�ص.ب: 2866 ر.ب: 111

 هاتف رقم: 99412722 
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�سفــية
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خمتار بن �سامل بن نا�سر ال�ساحلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رنيم الذهبية للتجارة �ص.م.م

يعلن خمتار بن �شامل بن نا�شر ال�شاحلي اأنـه يقوم بت�شفـيـة �شركة رنيم الذهبية للتجارة 

1092071، وللم�شفــي وحـده حـق  بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  �ش.م.م، وامل�شجلة لدى 

متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

 هاتف رقم:99333821  
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
يا�سر بن علي بن �سامل احل�سني

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بناء ال�سماء الرائدة �ص.م.م

يعلن يا�شر بن علي بن �شامل احل�شني اأنـه يقوم بت�شفـيـة �شركة بناء ال�شماء الرائدة �ش.م.م، 

املـــوؤرخ  ال�شركـــاء  وفقــا التفـــاق   ،1269945 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 

2018/2/28م، وللم�شفــي وحـده حـق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 

اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:

والية مطرح - حمافظة م�سقط
 هاتف رقم: 99858212 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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مكتب بي دي اأو 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيلرينت لال�ست�سارات االإدارية �ص.م.م

االإدارية �ش.م.م،  �شيلرينت لال�شت�شارات  �شركة  بت�شفـيـة  اأنـه يقوم  اأو  يعلن مكتب بي دي 

1133657، وللم�شفــي وحـده حـق متثيـــــل  بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  وامل�شجلة لدى 

ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ص.ب: 1176 ر.ب: 112
 هاتف رقم: 92990093 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
عبداللـه بن عامر بن حمد احلجري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ص القرم احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن عبداللـه بن عامر بن حمد احلجري اأنـه يقوم بت�شفـيـة �شركة اأر�ش القرم احلديثة 

للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1158748، 

وللم�شفــي وحـده حـق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ص.ب: 400 ر.ب: 421
 هاتف رقم: 96020313 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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�سعيد بن عامر بن حمد احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبراج اجلاح�ص للتجارة - ت�سامنية

يعلن �شعيد بن عامر بن حمد احلجري اأنـه يقوم بت�شفـيـة �شركة م�شاريع اأبراج اجلاح�ش 

للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1061322، وللم�شفــي 

وحـده حـق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ص.ب: 400 ر.ب: 421
 هاتف رقم: 96339993 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قالع اجلاح�ص للتجارة - ت�سامنية

يعلن �شعيد بن عامر بن حمد احلجري اأنـه يقوم بت�شفـيـة �شركة قالع اجلاح�ش للتجارة - 

ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1068610، وللم�شفــي وحـده حـق 

متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ص.ب: 400 ر.ب: 421
 هاتف رقم: 96339993 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالإدارية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرقية للطاقة الرائدة �ص.م.م

اأنـه يقوم بت�شفـيـة  يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات املالية واالإدارية 

بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  الرائــدة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى  ال�شرقية للطاقــة  �شركة 

وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـة  متثيـــــل  حـق  وحـده  وللم�شفــي   ،1142043

اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:

�ص.ب: 230 ر.ب: 133
 هاتف رقم: 99477244 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
حممد بن علي بن حممد ال�سيخ

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ري�سوت العاملية لالإن�ساءات الهند�سية �ص.م.م

يعلن حممد بن علي بن حممد ال�شيخ اأنـه يقوم بت�شفـيـة �شركة ري�شوت العاملية لالإن�شاءات 

وللم�شفــي   ،1100488 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  الهند�شية 

وحـده حـق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
 هاتف رقم: 99350417 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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يحيى بن علي بن �سامل الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فجر العفية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن يحيى بن علي بن �شامل الفار�شي اأنـه يقوم بت�شفـيـة �شركــة فجـــر العفيـــة للتجـــارة 

واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1020697، وللم�شفــي 

وحـده حـق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

 هاتف رقم: 99799538 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
خالد بن حبيب بن علي الناعبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء حبيب الناعبي للتجارة - تو�سية

الناعبــي  اأبنــاء حبيــب  �شركــة  بت�شفـيـة  يقوم  اأنـه  الناعبي  علي  بن  بن حبيب  يعلن خالد 

3041093، وللم�شفــي  الـتجاري بالرقـــم  ال�شجل  اأمانة  للتجارة - تو�شية، وامل�شجلة لدى 

وحـده حـق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
�ص.ب: 55 ر.ب: 319

 هاتف رقم: 92505887 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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خليفة بن �سلطان بن بدر ال�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ينابيع وادي ال�سرمي املتحدة للتجارة - تو�سية

يعلن خليفة بن �شلطان بن بدر ال�شعيدي اأنـه يقوم بت�شفـيـة �شركــة ينابيع وادي ال�شرمي 

 ،1173352 الـتجاري بالرقـــم  ال�شجــل  اأمانــة  لــدى  املتحــدة للتجــارة - تو�شيــة، وامل�شجلــة 

وللم�شفــي وحـده حـق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
 هاتف رقم: 99402226 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
مكتب الثقة لتدقيق احل�سابات

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطاعم ال�سحوة العاملية �ص.م.م

يعلن مكتب الثقة لتدقيق احل�شابات اأنـه يقوم بت�شفـيـة �شركــة مطاعم ال�شحوة العامليــة 

�ش.م.م، وامل�شجلــة لــدى اأمانــة ال�شجــل الـتجاري بالرقـــم 1270911، وفقــا التفـــاق ال�شركـــاء 

املـــوؤرخ 2022/2/23م، وللم�شفــي وحـده حـق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب: 199 ر.ب: 320

 هاتف رقم: 92444344 - 99205771 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اأحمد بن خمي�ص بن �سالح ال�سبيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جود اخلليج خلدمات التنظيف �ص.م.م

يعلن اأحمد بن خمي�ش بن �شالح ال�شبيبي اأنـه يقوم بت�شفـيـة �شركــة جود اخلليج خلدمات 

التنظيف �ش.م.م، وامل�شجلــة لــدى اأمانــة ال�شجــل الـتجاري بالرقـــم 1168743، وفقــا التفـــاق 

ال�شركـــاء املـــوؤرخ 2022/2/21م، وللم�شفــي وحـده حـق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:

والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب: 299 ر.ب: 312

 هاتف رقم: 99381993 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
اأ�سعد بن را�سد بن مهنا الهنائي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإمناء اخلليج للم�ساريع الف�سية �ص.م.م

اأنـه يقوم بت�شفـيـة �شركــة اإمناء اخلليج للم�شاريع  اأ�شعد بن را�شد بن مهنا الهنائي  يعلن 

وللم�شفــي   ،1261578 بالرقـــم  الـتجاري  ال�شجــل  اأمانــة  لــدى  وامل�شجلــة  الف�شية �ش.م.م، 

وحـده حـق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

 هاتف رقم: 92599200 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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�سعيد بن خلفان بن حممد اخلرو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القناديل املعلقة للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلن �شعيد بن خلفــان بن حممد اخلرو�شــي اأنـه يقوم بت�شفـيـة �شركــة القناديـــل املعلقـــة 

 ،3219356 بالرقـــم  الـتجاري  ال�شجــل  اأمانــة  لــدى  وامل�شجلــة  �ش.م.م،  واملقاوالت  للتجارة 

وللم�شفــي وحـده حـق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ص.ب: 12 ر.ب: 311
 هاتف رقم: 99246838 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
اأحمد بن حممد بن م�سعود البحري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدليل للت�سوق �ص.م.م

يعلن اأحمد بن حممد بن م�شعود البحري اأنـه يقوم بت�شفـيـة �شركــة الدليل للت�شوق �ش.م.م، 

وامل�شجلــة لــدى اأمانــة ال�شجــل الـتجاري بالرقـــم 1246490، وفقــا التفـــاق ال�شركـــاء املـــوؤرخ 

2021/12/21م، وللم�شفــي وحـده حـق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 

اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:

�ص.ب: 319 ر.ب: 260
 هاتف رقم: 92444070 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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�سعيد بن علي بن اأحمد اليماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة �سهيل بن را�سد بن �سهيل بن �سويد البادي و�سريكه للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلن �شعيد بن علي بن اأحمد اليماين اأنـه يقوم بت�شفـيـة �شركــة �شهيل بن را�شد بن �شهيل بن 

�شويد البادي و�شريكه للتجارة واملقاوالت �ش.م.م وامل�شجلــة لــدى اأمانــة ال�شجــل الـتجاري 

الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـة  متثيـــــل  حـق  وحـده  وللم�شفــي   ،1105119 بالرقـــم 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
�ص.ب: 2 ر.ب: 320

 هاتف رقم: 97777983 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
مكتب جمان لال�ست�سارات

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغزال العاملية للتجارة واال�ستثمار �ص.م.م

للتجارة  العاملـــية  الغـــزال  �شركــة  بت�شفـيـة  يقوم  اأنـه  لال�شت�شارات  جمان  مكتب  يعلن 

وفقــا   ،1797468 بالرقـــم  الـتجاري  ال�شجــل  اأمانــة  لــدى  وامل�شجلــة  �ش.م.م،  واال�شتثمار 

فـي  ال�شركـة  متثيـــــل  حـق  وحـده  وللم�شفــي  2021/12/15م،  املـــوؤرخ  ال�شركـــاء  التفـــاق 

الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ص.ب: 3118 ر.ب: 112
 هاتف رقم: 24565001 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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علي بن مراد بن عبداللـه البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة علي مراد وابنه للتجارة �ش.م.م

يعلن علي بن مراد بن عبداللـه البلو�شي اأنـه يقوم بت�شفـيـة �شركــة علي مراد وابنه للتجارة 

�ش.م.م، وامل�شجلــة لــدى اأمانــة ال�شجــل الـتجاري بالرقـــم 1227383، وللم�شفــي وحـده حـق 

متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

املوالح اجلنوبية - والية ال�شيب - حمافظة م�شقط
�ش.ب: 460 ر.ب: 324

 هاتف رقم: 98883603 
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�شفــي
اأحمد بن را�شد بن عيد ال�شام�شي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرعد للمعدات الطبية وال�شيدالنية - ت�شامنية

يعلن اأحمد بن را�شد بن عيد ال�شام�شي اأنـه يقوم بت�شفـيـة �شركــة الرعد للمعدات الطبية 

 ،1348374 بالرقـــم  الـتجاري  ال�شجــل  اأمانــة  لــدى  وامل�شجلــة  ت�شامنيـــة،   - وال�شيدلنيـــة 

وللم�شفــي وحـده حـق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

حمافظة الربميي
 هاتف رقم: 92982559 

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�شفــي
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حممد بن رام�ش بن فرج اللـه بيت جميني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة حممد رام�ش فرج اللـه بيت جميني للتجارة واملقاوالت �ش.�ش.و

يعلــن حممد بن رام�ش بن فـرج اللـه بيت جميني اأنـه يقوم بت�شفـيـة �شركـة حممد رام�ش 

فــرج اللـه بيت جميني للتجارة واملقاولت �ش.�ش.و، وامل�شجلــة لــدى اأمانــة ال�شجــل الـتجاري 

حـق  وحـده  وللم�شفــي  2٠22/3/11م،  املـــوؤرخ  ال�شركـــاء  لتفـــاق  وفقــا   ،14٠6514 بالرقـــم 

متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

 هاتف رقم: 92571700 
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�شفــي
حمدان بن حممد بن ح�شني البلو�شي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلتم العاملية للتجارة �ش.م.م

اأنـه يقوم بت�شفـيـة �شركـة اخلتـــم العامليـــة  يعلــن حمــدان بن حمــمد بن ح�شــني البلو�شــي 

وللم�شفــي   ،1135٠24 بالرقـــم  الـتجاري  ال�شجــل  اأمانــة  لــدى  وامل�شجلــة  �ش.م.م،  للتجارة 

وحـده حـق 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 �شنا�ش - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب: 401 ر.ب: 324 

 هاتف رقم: 94434999 
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�شفــي
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بدر بن م�سلم بن حممد العمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سمحان للرثوة ال�سمكية �ش.م.م
يعلــن بدر بن م�سلم بن حممد العمري اأنـه يقوم بت�سفـيـة �سركـة �سمحان للرثوة ال�سمكية 

�ش.م.م، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجاري بالرقـــم 2120895، وفقــا التفـــاق ال�سركـــاء 

املـــوؤرخ 2022/3/10م، وللم�سفــي وحـده حـق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار
�ش.ب: 2812 ر.ب: 211 
 هاتف رقم: 94000008 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
اأحمد بن حمدان بن نا�سر احلارثي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة اأحمد بن حمدان ورا�سد بن �سليم احلارثي للتجارة - ت�سامنية
اأحمــد بن حمــدان  �سركـة  بت�سفـيـة  يقوم  اأنـه  نا�سر احلارثي  بن  اأحمد بن حمدان  يعلــن 

ورا�ســد بن �سليــم احلارثــي للتجــارة - ت�سامنية، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجاري 

الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـة  متثيـــــل  حـق  وحـده  وللم�سفــي   ،1304682 بالرقـــم 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

 هاتف رقم: 95167035 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1434(

حممد بن �شلطان بن را�شد ال�شبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ب�شاتني الوادي للتجارة - ت�شامنية

الوادي للتجارة -  ب�شاتني  اأنـه يقوم بت�شفـيـة �شركـة  ال�شبلي  يعلــن حممد بن �شلطان بن را�شد 

3144534، وللم�شفــي وحـده  الـتجاري بالرقـــم  اأمانــة ال�شجــل  لــدى  ت�شامنية، وامل�شجلــة 

فـــي  امل�شفـــي  الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام  الت�شفـيـــة  ال�شركـة فـي  حـق متثيـــــل 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة
 هاتف رقم: 99449929 

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�شفــي
حممد اأبو �شالح حجيي عبداملناف

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأ�شواء امل�شيئة للتجارة �ش.م.م

امل�شيـــئة  الأ�شـــواء  �شركـة  بت�شفـيـة  يقوم  اأنـه  �شالح حجيــي عبداملنـــاف  اأبو  يعلــن حممد 

وللم�شفــي   ،314٠44٠ بالرقـــم  الـتجاري  ال�شجــل  اأمانــة  لــدى  وامل�شجلــة  �ش.م.م،  للتجارة 

وحـده حـق 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 اخلابورة - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب: 100 ر.ب: 112

 هاتف رقم: 99000088 
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�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1434(

و�شام بن �شامل بن �شعيد البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الو�شام للم�شاريع املتطورة �ش.م.م

يعلــن و�شام بن �شامل بن �شعيد البلو�شي اأنـه يقوم بت�شفـيـة �شركـة الو�شام للم�شاريع املتطورة 

�ش.م.م، وامل�شجلــة لــدى اأمانــة ال�شجــل الـتجاري بالرقـــم 118٠366، وفقــا لتفـــاق ال�شركـــاء 

املـــوؤرخ 2٠22/3/14م، وللم�شفــي وحـده حـق 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 عربي - حمافظة الظاهرة
�ش.ب: 685 ر.ب: 511 

 هاتف رقم: 96666889 
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�شفــي
نا�شر بن رغيم�ش بن �شحي امل�شعودي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو ب�شار امل�شعودي للتجارة - تو�شية

يعلــن نا�شر بن رغيم�ش بن �شحي امل�شعودي اأنـه يقوم بت�شفـيـة �شركـة اأبو ب�شار امل�شعودي 

للتجارة - تو�شية، وامل�شجلــة لــدى اأمانــة ال�شجــل الـتجاري بالرقـــم 1267262، وللم�شفــي 

وحـده حـق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

 هاتف رقم: 93333661 
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�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1434(

اأحمد بن خمي�ش بن مبارك املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بر الدوحة للتجارة واملقاوالت - تو�شية

اأنـه يقوم بت�شفـيـة �شركـة بر الدوحة للتجارة  يعلــن اأحمد بن خمي�ش بن مبارك املقبايل 

واملقاولت - تو�شية، وامل�شجلــة لــدى اأمانــة ال�شجــل الـتجاري بالرقـــم 1٠٠21٠8، وللم�شفــي 

وحـده حـق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ش.ب: 32 ر.ب: 325
 هاتف رقم: 96300022 

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�شفــي
�شلطان بن را�شد بن �شعيد الكلباين

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع بندر الرو�شة احلديثة - ت�شامنية

يعلــن �شلطان بن را�شد بن �شعيد الكلباين اأنـه يقوم بت�شفـيـة �شركـة م�شاريع بندر الرو�شة 

احلديثة - ت�شامنية، وامل�شجلــة لــدى اأمانــة ال�شجــل الـتجاري بالرقـــم 1٠921٠9، وللم�شفــي 

وحـده حـق 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 عربي - حمافظة الظاهرة
 هاتف رقم: 96568869 

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�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1434(

بدر بن �شيف بن حممد البو�شعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الذاريات للتجارة وال�شناعة �ش.م.م
للتجارة  الذاريات  �شركـة  بت�شفـيـة  يقوم  اأنـه  البو�شعيدي  حممد  بن  �شيف  بن  بدر  يعلــن 

وال�شناعة �ش.م.م، وامل�شجلــة لــدى اأمانــة ال�شجــل الـتجاري بالرقـــم 15٠٠٠٠7، وفقــا لتفـــاق 

ال�شركـــاء املـــوؤرخ 2٠2٠/1/15م، وللم�شفــي وحـده حـق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:

حمافظة جنوب الباطنة
�ش.ب: 345 ر.ب: 320

 هاتف رقم: 99414871 
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�شفــي
علي بن �شليمان بن علي ال�شبلي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة دما�ش العاملية لال�شتثمار وجتارة املنتجات النفطية �ش.م.م
يعلــن علي بن �شليمان بن علي ال�شبلي اأنـه يقوم بت�شفـيـة �شركـة دما�ش العاملية لال�شتثمار 

بالرقـــم  الـتجاري  ال�شجــل  اأمانــة  لــدى  وامل�شجلــة  �ش.م.م،  النفطيـــة  املنتجـــات  وجتـــارة 

متثيـــــل  حـــق  وحـــده  وللم�شفــــي  2٠22/1/3م،  املـــوؤرخ  ال�شركـــاء  لتفـــاق  وفقــا   ،12٠5964

ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ش.ب: 905 ر.ب: 311
 هاتف رقم: 98818888 

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�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٤(

مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�سارات املالية وتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائ�ش للم�ساريع املتكاملة �ش.م.م
يعلن مكتب �جلدوى �لعاملية لال�صت�صار�ت �ملالية وتدقيق �حل�صابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة 
�صركة رو�ئ�ش للم�صاريع �ملتكاملة �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 
١٠٣٦٩٩٣, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى 
علــى  �ل�صركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �لأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع 

�لعنو�ن �لآتـي:
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: ٥٥٦ ر.ب: ١٢١ 
 هاتف رقم: ٢٢٣٦٨٤٦٢- ٩٧٤٦٦٠١٢

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات ال�سرق االأو�سط للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يقــوم  �أنـه  �حل�صابات  وتدقيق  �ملالية  لال�صت�صار�ت  �لعاملية  �جلدوى  مكتب  يعلن 
بت�صفـيــة �صركة مرتفعات �ل�صرق �لأو�صط للتجارة و�ملقاولت �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى 
�ل�صركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وللم�صفي وحـده  بالرقـم ١٠٣٦٧٨١,  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة 
فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: ٥٥٦ ر.ب: ١٢١ 
 هاتف رقم: ٢٢٣٦٨٤٦٢- ٩٧٤٦٦٠١٢

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي
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مكتب الكون - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطبخ الربزة الرتاثي �ش.م.م
يعلن مكتب �لكون - حما�صبون قانونيون - �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة مطبخ �لربزة �لرت�ثي 
�ل�صركاء  لتفاق  وفقا   ,١٣١٦٨٤٥ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م, 
�ملوؤرخ ٢٠٢١/٨/٢م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:
اخلو�ش ال�ساد�سة - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: ١١٢٤ ر.ب: ١٢١ 
 هاتف رقم: ٩٩٢٢٨٥١١

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي

مبارك بن �سعيد بن �سامل الرزيقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ه�ساب الواحة �ش.م.م
يعلن مبارك بن �صعيد بن �صامل �لرزيقي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة ه�صاب �لو�حة �ش.م.م, 
�ملوؤرخ  �ل�صركاء  لتفاق  وفقا   ,١٢٩٦٦٠٩ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة 
٢٠١٧/٦/١٩م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى 
�جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن 

�لآتـي:
والية �سور - حمافظة جنوب ال�سرقية 

�ش.ب: ٧٧٢ ر.ب: ٤١١ 
هاتف رقم: ٩٨٠٤٧٣٤٦

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي
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يحيى بن اأحمد بن حممد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يحيى وعامر للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن يحيى بن �أحمد بن حممد �ملعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة يحيى وعامر للتجارة 
و�ملقاولت �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٦٢٥٠٨٠, وفقا لتفاق 
�ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٢/٢٣م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:
حمافظة م�سقط 

�ش.ب: ١٤٧٩ ر.ب: ١٠٠ 
هاتف رقم: ٢٤٦٣٦٦٠٩ - ٩٥٤٩٧٩٨٨

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالل ويحيى للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن يحيى بن �أحمد بن حممد �ملعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة طالل ويحيى للتجارة 
و�ملقاولت �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠١٤٩٣٩, وفقا لتفاق 
�ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٢/٢٣م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:
حمافظة م�سقط 

�ش.ب: ١٤٧٩ ر.ب: ١٠٠ 
هاتف رقم: ٢٤٦٣٦٦٠٩ - ٩٥٤٩٧٩٨٨

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي

-189-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٤(

حممد بن عبيد بن حامد الرو�سدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع النمر احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن حممد بن عبيد بن حامد �لرو�صدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة م�صاريع �لنمر �حلديثة 
 ,١٠٣٤١٥٦ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  و�ملقاولت  للتجارة 
�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي 

مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
 والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة 

�ش.ب: ٣٦٤ ر.ب: ٣١٩ 
هاتف رقم: ٩٩٤٤٣٢٢٦

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرتعة للتجارة واخلدمات �ش.م.م

للتجارة  �لرتعة  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لرو�صدي  حامد  بن  عبيد  بن  حممد  يعلن 
وللم�صفي   ,٣٢٤٥٨٧٠ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  و�خلدمات 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
 والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 

�ش.ب: ٣٦٤ ر.ب: ٣١٩ 
هاتف رقم: ٩٩٤٤٣٢٢٦

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٤(

�سلطان بن را�سد بن علي املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ف�ساء الهجر للتجارة - ت�سامنية

يعلن �صلطان بن ر��صد بن علي �ملعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة ف�صاء �لهجر للتجارة - 
ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ٧٠٠٥٤٠٧, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب: ٦ ر.ب: ٥١١
هاتف رقم: ٩٩٤٥٣٦٥٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي

وليد بن �سامل بن �سيف االأخزمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املهلب الوطنية للتجارة �ش.م.م

يعلن وليد بن �صامل بن �صيف �لأخزمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �ملهلب �لوطنية للتجارة 
�ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٧٣٤٣٠٠, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٣٦٩٩٠٨

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٤(

تركي بن �سيف بن عامر ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مباهج العوينات املميزة للتجارة - ت�سامنية

يعلن تركي بن �صيف بن عامر �ل�صبلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة مباهج �لعوينات �ملميزة 
للتجارة - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢١٧١٦٣, وللم�صفي 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٨٠٨٢١٠٤ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي

حمد بن خليفة بن علي املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج للحلول املعلوماتية - ت�سامنية

يعلن حمد بن خليفة بن علي �ملعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �خلليج للحلول �ملعلوماتية - 
ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٨٤٢٢٦, وفقا لتفاق �ل�صركاء 
�ملوؤرخ ٢٠٢٢/٢/٢٨م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:
اخلو�ش - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٩٧٨٨٣٣٠ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٤(

حمد بن علي بن ب�سري اجلهوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروق املربح للتجارة واملقاوالت - تو�سية
للتجارة  �ملربح  �صروق  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  ب�صري �جلهوري  بن  بن علي  يعلن حمد 
و�ملقاولت - تو�صية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٢٤١٩٢, وللم�صفي 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
حمافظة �سمال الباطنة
�ش.ب: ٢٤٧ ر.ب: ٣١٦

هاتف رقم: ٩٢٥٥٥٢٧٨ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي

في�سل بن علي بن �سالح
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة في�سل بن علي بن �سالح و�سريكه للتجارة - تو�سية

يعلن في�صل بن علي بن �صالح �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة في�صل بن علي بن �صالح و�صريكه 
للتجارة - تو�صية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٤٧١٣٥, وفقا لتفاق 
�ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٣/١٠م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:
هاتف رقم: ٩٨٨٤٤٢١٢

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٤(

را�سد بن حمود بن را�سد احلديدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع مزايا اخلريات الع�سرية �ش.م.م
يعلن ر��صد بن حمود بن ر��صد �حلديدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة م�صاريع مز�يا �خلري�ت 
بالرقـم ١١٢٨٦٢٦, وفقا لتفاق  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  و�مل�صجلة لدى  �لع�صرية �ش.م.م, 
�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢١/١٢/١٤م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء 
�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
والية نزوى - حمافظة الداخلية

 هاتف رقم: ٩٧٦٨٣٦٢٨ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي

م�سلم بن دروي�ش بن نا�سر الغافري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأركان النه�سة الذهبية - ت�سامنية
يعلن م�صلم بن دروي�ش بن نا�صر �لغافري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة م�صاريع �أركان �لنه�صة 
�لذهبية - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٠٢٧٠٨, وفقا لتفاق 
�ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٣/١٠م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب: ٤٥٥ ر.ب: ٥١١
هاتف رقم: ٩٥٣٨٧٥٥٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي

-194-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٤(

نا�سر بن �سيف بن زهران اليعربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سباح الذهبي للر�سم والديكور - ت�سامنية

يعلن نا�صر بن �صيف بن زهر�ن �ليعربي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �مل�صباح �لذهبي للر�صم 
و�لديكور - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٢٧٧٣٨, وللم�صفي 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٠٥٧٣٥٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�سفــي

يو�سف بن �سليمان بن حمود الهاليل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سارف اجلنينة للتجارة �ش.م.م
�جلنينة  م�صارف  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لهاليل  حمود  بن  �صليمان  بن  يو�صف  يعلن 
للتجارة �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٣٩٠٣٠, وللم�صفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
حمافظة م�سقط 

�ش.ب: ٦٦١ ر.ب: ٣٢٠ 
هاتف رقم: ٩٩٣٣٨٧٥٠

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٤(

داود بن حممد بن حمود املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار حلحل للمقاوالت - ت�سامنية
يعلن د�ود بن حممد بن حمود �ملقبايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �إعمار حلحل للمقاولت - 
ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٤١٩٤٠, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
هاتف رقم: ٩٢٣٣٢٢٥٢

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�سفــي

حممد بن عامر بن حممد ال�سنفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة اإعمار اجلنوب الوطنية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

�جلنوب  �إعمار  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ل�صنفري  حممد  بن  عامر  بن  حممد  يعلن 
بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  ت�صامنية,   - و�ملقاولت  للتجارة  �لوطنية 
وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي   ,١٠٨٠٧١٦
�جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن 

�لآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب: ٥١ ر.ب: ٢١٥
هاتف رقم: ٩٩٨٩١٨١٨

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٤(

حمود بن حممد بن حمود الندابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروؤية الثاقبة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن حمود بن حممد بن حمود �لند�بي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لروؤية �لثاقبة للتجارة 
و�ملقاولت �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٦٣٢٢٧٢, وفقا لتفاق 
�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢٠/١١/١٧م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء 
�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
والية مطرح - حمافظة م�سقط

�ش.ب: ٦٤ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٩٣٨٢٠٩٢

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي

مكتب املهاد لال�ست�سارات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رواد اخلليج الوطنية �ش.م.م
�ش.م.م,  �لوطنية  �خلليج  رو�د  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  لال�صت�صار�ت  �ملهاد  مكتب  يعلن 
�ملوؤرخ  �ل�صركاء  لتفاق  وفقا   ,١٢٧٨٤٦٨ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة 
٢٠٢١/٣/٣م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى 
�جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن 

�لآتـي:
العذيبة - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب: ٨٠٠ ر.ب: ١٣٠
هاتف رقم: ٩٢٢٣٥٤٥٢ - ٩٥٦١١٨٥٠

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٤(

خليفة بن �سلطان بن بدر ال�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ينابيع وادي ال�سرمي املتحدة للتجارة - تو�سية

يعلن خليفة بن �صلطان بن بدر �ل�صعيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة ينابيع و�دي �ل�صرمي 
 ,١١٧٣٣٥٢ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  تو�صية,   - للتجارة  �ملتحدة 
�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي 

مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٩٤٠٢٢٢٦
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�سفــي

�سامل بن �سعيد بن عامر ال�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو عدنان ال�سعيدي للتجارة - تو�سية

�أبو عدنان �ل�صعيدي  �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة  يعلن �صامل بن �صعيد بن عامر �ل�صعيدي 
للتجارة - تو�صية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٩٧٥٣٥, وفقا لتفاق 
�ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/٩/٢٦م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:
�ش.ب: ٢٢١ ر.ب: ٤١١ 
هاتف رقم: ٩٩٠٧٥٠٣٩

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٤(

مكتب احل�سافة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالقت�سادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حامت التجارية �ش.م.م

يقــوم  �أنـه  و�لقت�صادية  �ملالية  و�ل�صت�صار�ت  �حل�صابات  لتدقيق  �حل�صافة  مكتب  يعلن 
بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  �لتجارية  حامت  �صركة  بت�صفـيــة 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢٢/٣/٣م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء  لتفاق  وفقا   ,١١٩٥٦٠٣
�ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
اخلوير - والية بو�سر - حمافظة م�سقط 

 هاتف رقم: ٩٩٣٧٥٢٦٧
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي

�سامل بن عو�ش بن �سعيد اليافعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الب�ساتني اجلميلة للتجارة - ت�سامنية
يعلن �صامل بن عو�ش بن �صعيد �ليافعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لب�صاتني �جلميلة للتجارة - 
ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ٢١٢٧٨٠٦, وفقا لتفاق �ل�صركاء 
�ملوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٧م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: ٩٤٠٨٨٨٨٠
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�سفــي
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داوؤود بن �سليمان بن حممد العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغرب احلديث للتجارة واالأعمال �ش.�ش.و

�حلديث  �لغرب  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لعجمي  حممد  بن  �صليمان  بن  د�وؤود  يعلن 
 ,١٣٥٧٢٨٣ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.�ش.و,  و�لأعمال  للتجارة 
�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي 

مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
�ش.ب: ٣٢ ر.ب: ٣٢٥ 

هاتف رقم: ٩٩٠٧٦٠٧٦ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي

ر�سيد بن عبداللـه بن �سالح اليافعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سفيلح العماين للتجارة - ت�سامنية

�لعماين  �ل�صفيلح  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ليافعي  يعلن ر�صيد بن عبد�للـه بن �صالح 
للتجارة - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٢٠٠٠٤, وللم�صفي 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
حمافظة ظفار 

هاتف رقم: ٩٩٤٩٠٠٣٢
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�سفــي
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حمدان بن م�سلم بن �سعيد الروا�ش
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العيدرو�ش والروا�ش للتجارة - ت�سامنية

يعلن حمد�ن بن م�صلم بن �صعيد �لرو��ش �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لعيدرو�ش و�لرو��ش 
للتجارة - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ٢١٤١٨٠٩, وفقا لتفاق 
�ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٢/٢٣م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:
حمافظة ظفار 

هاتف رقم: ٩٩٤٨٨٤٦٦
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�سفــي

حمود بن حممد بن حمود الغافري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلدائق امللكية املتميزة �ش.م.م

يعلن حمود بن حممد بن حمود �لغافري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �حلد�ئق �مللكية �ملتميزة 
�ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٨١٩٨٣, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
�ش.ب: ١٠٠ ر.ب: ١٣٢
هاتف رقم: ٩٥٥٩٢٩٤٠

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٤(

اأمين بن حممد بن نا�سر العوفـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وادي التني لالأعمال - ت�سامنية
يعلن �أمين بن حممد بن نا�صر �لعوفـي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة و�دي �لتني لالأعمال - 
ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٥٤٨٥٧, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ش.ب: ١١٨ ر.ب: ٣٢٣

هاتف رقم: ٩٥٧٥٩٧٦٩ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي

حممد بن �سامل بن اأحمد امل�سيخي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة م�ساريع بن عثمان العاملية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

عثمان  بن  م�صاريع  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �مل�صيخي  �أحمد  بن  �صامل  بن  حممد  يعلن 
�لعاملية للتجارة و�ملقاولت �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٤٢٤١٠, 
فـي  �ل�صركـــــــة  �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٢/٢٣م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل  �ل�صركاء  وفقا لتفاق 
�لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: ٩٢٩٢٩٢٧٩
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٤(

منذر بن عي�سى بن �سليمان الكيومي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء النه�سة للتجارة - تو�سية
�أبناء �لنه�صة للتجارة -  �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة  يعلن منذر بن عي�صى بن �صليمان �لكيومي 
تو�صية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ٣١٤٧٢٠٧, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 

هاتف رقم: ٩٥٢٤٠٢٠٣
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�سفــي

حمد بن خليفة بن علي املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البيت العربي لالأطعمة - ت�سامنية
يعلن حمد بن خليفة بن علي �ملعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لبيت �لعربي لالأطعمة - 
ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٩٣٣٨٢, وفقا لتفاق �ل�صركاء 
�ملوؤرخ ٢٠٢٢/٢/٢٨م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:
الغربة ال�سمالية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط 

�ش.ب: ٣٣٢ ر.ب: ٣٢٩
هاتف رقم: ٩٩٧٨٨٣٣٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٤(

عادل بن عبداللـه بن حمد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كواكب ال�سمال للتجارة �ش.م.م

يعلن عادل بن عبد�للـه بن حمد �ملعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة كو�كب �ل�صمال للتجارة 
�ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ٧٠٦٨٥٦٥, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
حمافظة م�سقط

�ش.ب: ١٧٧٨ ر.ب: ١٣٢
هاتف رقم: ٩٥٩٥٠٠٥٢

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي

اإبراهيم بن �سعيد بن �سامل الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كهف الباطنة للمقاوالت �ش.م.م

يعلن �إبر�هيم بن �صعيد بن �صامل �لرو�حي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة كهف �لباطنة للمقاولت 
�ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٠٦٢٧٤, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
�ش.ب: ٥٤٧ ر.ب: ١١١
هاتف رقم: ٩٧٩١٩١٥٣

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٤(

علي بن حممد بن عبداللـه الكعبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلطوة للتجارة واال�ستثمار �ش.م.م

للتجارة  �خلطوة  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لكعبي  عبد�للـه  بن  حممد  بن  علي  يعلن 
بالرقـم ٨٠٠٠٣٢٨, وللم�صفي  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  و�مل�صجلة لدى  و�ل�صتثمار �ش.م.م, 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
حمافظة الربميي

هاتف رقم: ٩٩٤٧٩٩٦٠
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي

�سعيد بن علي بن اأحمد اليماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة �سعيد بن علي اأحمد اليماين وولده للتجارة - تو�سية

�أحمد  علي  بن  �صعيد  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ليماين  �أحمد  بن  علي  بن  �صعيد  يعلن 
�ليماين وولده للتجارة - تو�صية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ٣١٨٩٣٥٠, 
�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي 

مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 

هاتف رقم: ٩٩٨٨٠٠٧٨
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٤(

�سليمان بن حممد بن عبداللـه املعني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روا�سي وادي قريات للتجارة - تو�سية
يعلن �صليمان بن حممد بن عبد�للـه �ملعني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة رو��صي و�دي قريات 
للتجارة - تو�صية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١١٣٩٩٠, وفقا لتفاق 
�ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/٦/٢٩م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:
والية بهالء - حمافظة الداخلية 

هاتف رقم: ٩٩٤٧٩٢٤٥
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�سفــي

عبدال�سالم بن �سالح بن حممد العو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سحار املعمارية للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن عبد�ل�صالم بن �صالح بن حممد �لعو�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صحار �ملعمارية 
 ,١١٢٩١٧٠ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  تو�صية,   - و�ملقاولت  للتجارة 
�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي 

مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 

هاتف رقم: ٩٢٠٧٠٥٠٠
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٤(

ابت�سام بنت عبدالر�سول بن عثمان
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اليد للم�ساريع التجارية �ش.م.م

تعلن �بت�صام بنت عبد�لر�صول بن عثمان �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �صركة �ليد للم�صاريع �لتجارية 
�ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٨٨٥٦٧, وللم�صفية وحـدها حــــــق 
فـــي  �مل�صفـــية  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: ٩٩٦٠٦٠٥٠ 
كمــــا تدعــــو �مل�صفـية مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـية 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــية

رحمة بنت �سعيد بن �سامل اليحمدية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اليحمدي العاملية للتجارة - ت�سامنية

�أنـها تقــوم بت�صفـيــة �صركة �ليحمدي �لعاملية  تعلن رحمة بنت �صعيد بن �صامل �ليحمدية 
للتجارة - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٠٦١٢٥, وللم�صفية 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها 

�مل�صفـــية فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
والية بدية - حمافظة �سمال ال�سرقية

هاتف رقم: ٩٢١٩٢٥٦٧ 
كمــــا تدعــــو �مل�صفـية مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـية 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٤(

خالد بن حبيب بن علي الناعبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء حبيب الناعبي للتجارة - تو�سية

يعلن خالد بن حبيب بن علي �لناعبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �أبناء حبيب �لناعبي للتجارة - 
تو�صية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ٣٠٤١٠٩٣, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 

�ش.ب: ٥٥ ر.ب: ٣١٩
هاتف رقم: ٩٢٥٠٥٨٨٧

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�سفــي

�سعود بن علي بن �سعود البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رحاب مزون �ش.م.م

يعلن �صعود بن علي بن �صعود �لبو�صعيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة رحاب مزون �ش.م.م, 
�ملوؤرخ  �ل�صركاء  لتفاق  وفقا   ,١٢٠٦٩٧٢ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة 
٢٠٢٢/٣/٧م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى 
�جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن 

�لآتـي:
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط 

هاتف رقم: ٩٩٢٤٠٤٠٢
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٤(

�سهيل بن را�سد بن �سهيل البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار الريان الذهبية للتجارة - ت�سامنية

�لذهبية  �لريان  �أنو�ر  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لبادي  �صهيل  بن  ر��صد  بن  �صهيل  يعلن 
للتجارة - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠١٦٣١٧, وفقا لتفاق 
�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢١/١٢/٣٠م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء 
�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٦٣٣٩٢٢١ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي

�سامل بن خلفان بن طالب الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ينابيع الرمي�ش �ش.م.م

يعلن �صامل بن خلفان بن طالب �لوهيبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة ينابيع �لرمي�ش �ش.م.م, 
و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٢٠٤٨٩, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
�ش.ب: ٣٣٣٢ ر.ب: ١١١
هاتف رقم: ٩٩٣١٥٠٤٣

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٤(

عبداللـه بن مبارك بن عبداللـه اخلرو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دانة ال�سرق املتحدة للتجارة - تو�سية

�ل�صرق  د�نة  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  بن عبد�للـه �خلرو�صي  بن مبارك  يعلن عبد�للـه 
 ,١١٥٠٤٧٥ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  تو�صية,   - للتجارة  �ملتحدة 
�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي 

مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
هاتف رقم: ٩٥٣١١٢٢٦

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�سفــي

�سامل بن عبداللـه ال�سرقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القدوة الوطنية للتجارة واملقاوالت - تو�سية

للتجارة  �لوطنية  �لقدوة  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ل�صرقي  عبد�للـه  بن  �صامل  يعلن 
و�ملقاولت - تو�صية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٦٣٩٣٢, وللم�صفي 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
والية �سنا�ش - حمافظة �سمال الباطنة 

هاتف رقم: ٩٩٥٧١٩٠٠
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٤(

فايزة بنت خلفان بن ربيع ال�سنانية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيح ال�سمود للم�ساريع �ش.�ش.و
تعلن فايزة بنت خلفان بن ربيع �ل�صنانية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �صركة �صيح �ل�صمود للم�صاريع 
وحـدها  وللم�صفية   ,١٢٨٤٤٧٦ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.�ش.و, 
حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــية فـــي 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
احليل اجلنوبية - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط 

�ش.ب: ٣٤٧ ر.ب: ١١١ 
هاتف رقم: ٩٩٨٨٨٧٨٢ 

كمــــا تدعــــو �مل�صفـية مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـية 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــية

عزام بن علي بن �سليمان ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سراب الدولية للتجارة �ش.م.م
يعلن عز�م بن علي بن �صليمان �ل�صبلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �ل�صر�ب �لدولية للتجارة 
�ل�صركاء  لتفاق  وفقا   ,١٢٠٨٢٢٣ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م, 
�ملوؤرخ ٢٠٢١/٩/١٩م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:
�ش.ب: ١٦١٢ ر.ب: ١٣٠ 
هاتف رقم: ٩٨٨١٨٨٨٨ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٤(

حممد بن �سلطان بن را�سد ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة �سعيد بن �سيف بن عمري ال�سبلي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

�صيف بن  �صعيد بن  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ل�صبلي  ر��صد  �صلطان بن  يعلن حممد بن 
عمري �ل�صبلي و�صريكه للتجارة - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 
وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي   ,٣١٧٦٤٧٩
�جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن 

�لآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٩٤٤٩٩٢٩ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اللبالب املتحدة �ش.م.م

يعلن حممد بن �صلطان بن ر��صد �ل�صبلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �للبالب �ملتحدة �ش.م.م, 
و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٣٠١٦٨, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٩٤٤٩٩٢٩ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٤(

مكتب �ساه للتدقيق - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيكورادو �ش.م.م
�صيكور�دو  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه   - قانونيون  للتدقيق - حما�صبون  �صاه  يعلن مكتب 
�ل�صركاء  لتفاق  وفقا   ,١٢٩٥٦٧٩ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م, 
�ملوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٦م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:
�ش.ب: ٢٥٠٨ ر.ب: ١١٢ 

 هاتف رقم: ٢٤٧٠٧٦٥٤ - ٢٤٧٨٦١٥١ فاك�ش رقم: ٢٤٧٨٦٧٥١
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي

مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة مزون احلديثة للتجارة - ت�سامنية
مزون  لوؤلوؤة  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �حل�صابات  لتدقيق  �لباطنة  �أ�صو�ء  مكتب  يعلن 
  ,١٢٣٨٢٣٦ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  ت�صامنية,   - للتجارة  �حلديثة 
�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي 

مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: ٥٢٦ ر.ب: ٣١١ 
 هاتف رقم: ٩٩٧٠٦٥٩٩

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٤(

�سامل بن اأحمد بن حممد البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وردة جمز �ش.م.م

�ش.م.م,  جمز  وردة  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لبادي  حممد  بن  �أحمد  بن  �صامل  يعلن 
و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٦٦١٣٥, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: ٣٢١ ر.ب: ٤٤٠ 
هاتف رقم: ٩٢٢١٢٦٣٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احللو للنقل �ش.م.م

�ش.م.م,  للنقل  �حللو  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لبادي  بن حممد  �أحمد  بن  �صامل  يعلن 
و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٩٨٤٨٣, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: ٤٤٢ ر.ب: ٣٢١ 
هاتف رقم: ٩٣٩٩٤٢١٧ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٤(

علي بن �سليمان بن علي ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ك�سارة ال�سرق االأق�سى �ش.م.م
�ل�صرق �لأق�صى  �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة ك�صارة  �ل�صبلي  يعلن علي بن �صليمان بن علي 
�ل�صركاء  لتفاق  وفقا   ,١٠٤٣٥٥٥ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م, 
�ملوؤرخ ٢٠٢٢/١/٣م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:
�ش.ب: ١٦٤٤ ر.ب: ١٤٤ 
هاتف رقم: ٩٨٨١٨٨٨٨ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي

اأحمد بن �سامل بن حممد الناعبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الواحة الرقمية احلديثة �ش.م.م
يعلن �أحمد بن �صامل بن حممد �لناعبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لو�حة �لرقمية �حلديثة 
�ل�صركاء  لتفاق  وفقا   ,١٠١٥٧٣١ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م, 
�ملوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٦م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ش.ب: ١٨٧ ر.ب: ٣٢٠

هاتف رقم: ٩٩٢٩٦٠٢٠ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٤(

يعقوب بن حمود بن �سامل احلو�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يعقوب حمود احلو�سني للتجارة - تو�سية
يعلن يعقوب بن حمود بن �صامل �حلو�صني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة يعقوب حمود �حلو�صني 
للتجارة - تو�صية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٦٧٥٨٦, وفقا لتفاق 
�ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/٦/١٦م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:
حمافظة م�سقط 

�ش.ب: ١٠٧ ر.ب: ٣١٦
هاتف رقم: ٩٧٨٨٠٥٥٠

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�سفــي

في�سل بن �سعيد بن را�سد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزايا الدوحة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن في�صل بن �صعيد بن ر��صد �ملقبايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة مز�يا �لدوحة للتجارة 
و�ملقاولت - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٦٠٣٦٦, وللم�صفي 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
والية لوى - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: ٣٧ ر.ب: ٣٢٥
هاتف رقم: ٩٢٤٤٥٤١١

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٤(

عامر بن �سعيد بن حميد ال�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة عامر بن �سعيد ال�سعيدي واأوالده للتجارة - تو�سية

�صعيد  بن  عامر  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ل�صعيدي  حميد  بن  �صعيد  بن  عامر  يعلن 
بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  تو�صية,   - للتجارة  و�أولده  �ل�صعيدي 
وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي   ,١٦٩١٦٨٦
�جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن 

�لآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: ٩٣٤ ر.ب: ٣١١
هاتف رقم: ٩٨٨٠٦٩٢٥

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�سفــي

�سامل بن اأحمد بن عثمان بيت د�سي�سة
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة كنز ال�ساطي ال�ساملة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن �صامل بن �أحمد بن عثمان بيت د�صي�صة �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة كنز �ل�صاطي �ل�صاملة 
للتجارة و�ملقاولت - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١١٧٦٤٦, 
�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي 

مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: ٩٢٣٣٩٣١٧
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�سفــي

-217-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٤(

خلفان بن عبداللـه بن خلفان املنذري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهتان للخردة - ت�سامنية

 - للخردة  �لهتان  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ملنذري  يعلن خلفان بن عبد�للـه بن خلفان 
ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٣١١٨٤, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: ٦٥٤ ر.ب: ٣١١
هاتف رقم: ٩٦٩٧٠٩٧٣

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�سفــي

خلفان بن علي بن نا�سر ال�سبحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منارة القرية للتجارة - تو�سية

يعلن خلفان بن علي بن نا�صر �ل�صبحي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة منارة �لقرية للتجارة - 
تو�صية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ٥٠١٥١٧٠, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
�ش.ب: ٨ ر.ب: ٦١٧

هاتف رقم: ٩٩٤٧٣٧٨٧
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٤(

اأحمد بن حمدان بن نا�سر احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االنطباع الدائم للم�ساريع واخلدمات �ش.م.م

�لد�ئم  �لنطباع  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �حلارثي  نا�صر  بن  حمد�ن  بن  �أحمد  يعلن 
 ,١٠٤٨٧٩٣ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  و�خلدمات  للم�صاريع 
�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي 

مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
هاتف رقم: ٩٥١٦٧٠٣٥

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي

�سلطان بن �سيف بن علي البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع الفاتك للتجارة - ت�سامنية

يعلن �صلطان بن �صيف بن علي �لبادي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة ربوع �لفاتك للتجارة - 
ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٩١٥٢٣, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: ٢٦٧ ر.ب: ٣١١
هاتف رقم: ٧١٣٦٦٧٣٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٤(

اأحمد بن �سباح بن اأحمد بامتريا �سجنعة
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التكامل للدعاية واالإعالن �ش.م.م

يعلن �أحمد بن �صباح بن �أحمد بامتري� �صجنعة �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لتكامل للدعاية 
وللم�صفي   ,١٣٢٣٨٦٠ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  و�لإعالن 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٤٩٤٢٣٦

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي

عمر بن حممد بن �سليم البو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عمورية احلديثة للتجارة �ش.م.م

يعلن عمر بن حممد بن �صليم �لبو�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة عمورية �حلديثة للتجارة 
�ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ٢١٧٦٨٣١, وفقا لتفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ 
٢٠٢٢/٣/١٣م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى 
�جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن 

�لآتـي:
�ش.ب: ١ ر.ب: ٢١١

هاتف رقم: ٩٥٦٦٣٦٦٦
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٤(

عبدالرحمن بن �سامل بن عامر املدفع
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تاج االحتاد �ش.م.م

يعلن عبد�لرحمن بن �صامل بن عامر �ملدفع �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة تاج �لحتاد �ش.م.م, 
و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٩٣١٥٥, وفقا لتفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٣/١٣م, 
وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
املعبيلة - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٢٢٢٤٩٢٠
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي

مكتب موري�سون م�سقط - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة امل�سنعة للتجارة �ش.�ش.و

�أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة لوؤلوؤة  يعلن مكتب موري�صون م�صقط - حما�صبون قانونيون - 
�مل�صنعة للتجارة �ش.�ش.و, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٦١٣٩١٠, وفقا 
لتفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٨م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة 
�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
�ش.ب: ٢١٢٣ ر.ب: ١١٢ 

هاتف رقم: ٢٢٠٦٠٠٤٠ فاك�ش رقم: ٢٢٠٦٠٠٤٣
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٤(

نا�سر بن حمد بن هالل املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء حفيت - ت�سامنية
يعلن نا�صر بن حمد بن هالل �ملعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صماء حفيت - ت�صامنية, 
�ملوؤرخ  �ل�صركاء  لتفاق  وفقا   ,١٠٠١٩٥٦ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة 
٢٠٢١/٧/١٣م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى 
�جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن 

�لآتـي:
حمافظة م�سقط 

�ش.ب: ٢١٢ ر.ب: ١٣٣ 
هاتف رقم: ٩٩٣٣٠٧٣٨

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي

عادل بن عبداللـه بن حمد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خمي�ش الكلباين و�سريكه للتجارة - ت�سامنية
�لكلباين  خمي�ش  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ملعمري  حمد  بن  عبد�للـه  بن  عادل  يعلن 
  ,٥١٣١٦٦٩ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  ت�صامنية,   - للتجارة  و�صريكه 
�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي 

مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
حمافظة م�سقط 

�ش.ب: ١٧٧٨ ر.ب: ١٣٢ 
هاتف رقم: ٩٥٩٥٠٠٥٢

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٤(

يعقوب بن يو�سف بن عبداللـه البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلوابر �ش.م.م

يعلن يعقوب بن يو�صف بن عبد�للـه �لبلو�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �جلو�بر �ش.م.م, 
و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٢٣٠٦٢, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
�ش.ب: ٣١١٥ ر.ب: ١١١
هاتف رقم: ٩٩٨٨٩٩١٦

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي

مكتب جمان لال�ست�سارات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الناجح التجارية �ش.م.م

�لتجارية  �لناجح  م�صاريع  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  لال�صت�صار�ت  جمان  مكتب  يعلن 
�ل�صركاء  لتفاق  وفقا   ,١٢٦٠٤٨٢ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م, 
�ملوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٨م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:
�ش.ب: ٣١١٨ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٢٤٥٦٥٠٠١

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٤(

حممد بن م�سلم رحابه جداد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة حممد بن م�سلم رحابه جداد و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن حممد بن م�صلم رحابه جد�د �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة حممد بن م�صلم رحابه جد�د 
 ,٢١٥٣١٨١ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  ت�صامنية,   - للتجارة  و�صريكه 
�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي 

مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
حمافظة ظفار 

�ش.ب: ٢٢ ر.ب: ٢٢٢ 
هاتف رقم: ٩٩٤٩٩٠٨٠

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي

علي بن �سليم بن �سعيد العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سعيد وعلي اأبناء �سليم العربي للتجارة - ت�سامنية

�أبناء �صليم  �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صعيد وعلي  يعلن علي بن �صليم بن �صعيد �لعربي 
 ,٥٠٦١٥٧١ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  ت�صامنية,   - للتجارة  �لعربي 
�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي 

مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
�ش.ب: ٨٠ ر.ب: ٤١٤ 

هاتف رقم: ٩٩٦٠١٥٠٩
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي
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حمد بن �سعيد بن �سليم الظهوري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قانة لل�سياحة - ت�سامنية
يعلـن حمد بن �ضعيد بن �ضليم الظهوري ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة قانة لل�ضياحة - ت�ضامنية، 
الت�ضفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٢٤٢١٠١،  الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�ضجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�سفــي

نا�سر بن �سامل بن مبارك املغيزوي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة جزماء املتكاملة - ت�سامنية
يعلـن نا�ضر بن �ضامل بن مبارك املغيزوي ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة بهجة جزماء املتكاملة - 
ت�ضامنية، وامل�ضجلـة لــدى اأمانـة ال�ضجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٤٩٣١٩، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�سفــي

مكتب اأبو �سعود لتدقيق احل�سابات 
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة م�سلم بن حممد بن اأحمد الكثريي وولده - تو�سية

يعلـن مكتب اأبو �ضعود لتدقيق احل�ضابات ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة م�ضلم بن حممد بن اأحمد 
الكثريي وولده - تو�ضية، وامل�ضجلـة لــدى اأمانـة ال�ضجــل الـتجــاري بالرقـــم ٨٠٥١٨٠١، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�سفــي

اأحمد بن عبداللـه بن را�سد البادي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة نه�سة الربميي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن اأحمد بن عبداللـه بن را�ضد البادي ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة نه�ضة الربميي للتجارة 
عـــن  بالرقـــم ٨٠٥٦٦٢٥،  الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�ضجلـة  - ت�ضامنية،  واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�سفــي
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نا�سر بن �سيف بن حميد املالكي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة وادي القطيف للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

للتجارة  القطيف  وادي  ل�ضركـة  امل�ضفي  ب�ضفـتــه  املالكي  حميد  بن  �ضيف  بن  نا�ضر  يعلـن 
عـــن  بالرقـــم ١٠٣٨٨٦٧،  الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�ضجلـة  - ت�ضامنية،  واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�سفــي

عبداللـه بن حممد بن علي اآل عبدال�سالم
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة اإبراهيم بن حممد عبداللـه بن علي اآل عبدال�سالم و�سريكه - ت�سامنية

بن  اإبراهيم  ل�ضركـة  امل�ضفي  ب�ضفـتــه  عبدال�ضالم  اآل  علي  بن  حممد  بن  عبداللـه  يعلـن 
حممد عبداللـه بن علي اآل عبدال�ضالم و�ضريكه - ت�ضامنية، وامل�ضجلـة لــدى اأمانـة ال�ضجــل 
الـتجــاري بالرقـــم ١١٧٢٠٧٨، عـــن انتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�سفــي

عبداللـه بن �سامل بن نا�سر الرا�سدي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدر و�سامل الرواحي للتجارة - ت�سامنية
يعلـن عبداللـه بن �ضامل بن نا�ضر الرا�ضدي ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة بدر و�ضامل الرواحي 
عـــن   ،١٤٥٦٢٧٠ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�ضجلـة  ت�ضامنية،   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�سفــي

حممد بن خلفان بن �سعيد املقبايل
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار ال�سعادة الوطنية - ت�سامنية
يعلـن حممد بن خلفان بن �ضعيد املقبايل ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة اأنوار ال�ضعادة الوطنية - 
ت�ضامنية، وامل�ضجلـة لــدى اأمانـة ال�ضجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٢٦٧٧١، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�سفــي
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داود بن جعفر بن داود اللواتي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار نوفل للتجارة �ش.م.م
اللواتي ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة دار نوفل للتجارة �ش.م.م،  يعلـن داود بن جعفر بن داود 
الت�ضفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٥٣٧٠٣٢،  الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�ضجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�سفــي

قا�سم بن اإبراهيم بن جمعة العجمي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البقيع االأخ�سر للتجارة �ش.م.م
االأخ�ضر  البقيــع  ل�ضركـة  امل�ضفي  ب�ضفـتــه  العجمــي  بن جمعـــة  اإبراهيـــم  بــن  قا�ضـم  يعلـن 
انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٠٨٣٣٢٨،  الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�ضجلـة  للتجارة �ش.م.م، 

اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�سفــي

مكتب يو�سف ال�سراعي وعزت عقرب للمحاماة واال�ست�سارات القانونية
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امللح العمانية املحدودة �ش.م.م
ب�ضفـتــه  القانونية  واال�ضت�ضارات  للمحاماة  عقرب  وعزت  ال�ضراعي  يو�ضف  مكتب  يعلـن 
الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�ضجلـة  املحدودة �ش.م.م،  العمانية  امللح  ل�ضركـة  امل�ضفي 

بالرقـــم ١٢٩٥٩٧٧، عـــن انتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�سفــي

عبداملجيد بن حمود بن حممد العربي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفجرية املتحدة للتجارة �ش.م.م
املتحدة  الفجرية  ل�ضركـة  امل�ضفي  العربي ب�ضفـتــه  يعلـن عبداملجيد بن حمود بن حممد 
انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١١١٥٦٣٥،  الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�ضجلـة  للتجارة �ش.م.م، 

اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�سفــي
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مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة العز الهند�سية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�ضابات واال�ضت�ضارات ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة 
العز الهند�ضية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م، وامل�ضجلـة لــدى اأمانـة ال�ضجــل الـتجــاري بالرقـــم 

١١٨٩٢٨٥، عـــن انتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�سفــي

عبا�ش بن عبداللـه بن حممد العجمي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز املجد الطبي �ش.م.م
يعلـن عبا�ش بن عبداللـه بن حممد العجمي ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة مركز املجد الطبي 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،٥١٣٨٦٦٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�ضجلـة  �ش.م.م، 

الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�سفــي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مقاوالت م�سقط احلديثة �ش.م.م

م�ضقط  مقاوالت  ل�ضركـة  امل�ضفي  ب�ضفـتــه  العجمي  حممد  بن  عبداللـه  بن  عبا�ش  يعلـن 
اأمانـة ال�ضجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٥٦٦٣٠، عـــن انتهاء  احلديثة �ش.م.م، وامل�ضجلـة لــدى 

اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�سفــي

اإ�سماعيل بن عبدالرحمن بن حممد البلو�سي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فجر ال�سحراء للتجارة - ت�سامنية
يعلـن اإ�ضماعيل بن عبدالرحمن بن حممد البلو�ضي ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة فجر ال�ضحراء 
للتجارة - ت�ضامنية، وامل�ضجلـة لــدى اأمانـة ال�ضجــل الـتجــاري بالرقـــم ٣٣١٦٠٤١، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�سفــي
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�سامل بن �سيف بن عامر الهادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الهباب املتحدة �ش.م.م
املتحدة  الهباب  م�ضاريع  ل�ضركـــة  امل�ضفي  ب�ضفـتــه  الهادي  بن عامر  �ضيف  بن  �ضامل  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٣٦٨٧٠ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�ضجلـة  �ش.م.م، 

الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�سفــي

حممد بن جمال بن �سعيد العجيلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحفاد العراقة لال�ستثمار �ش.م.م
العراقة  اأحفاد  ل�ضركـــة  امل�ضفي  ب�ضفـتــه  العجيلي  �ضعيد  بن  جمال  بن  حممد  يعلـن 
لال�ضتثمار �ش.م.م، وامل�ضجلـة لــدى اأمانـة ال�ضجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٩٣٠٥٦، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�سفــي

مكتب امليزان لتدقيق ومراجعة احل�سابات 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سبا العاملية �ش.م.م
العاملية  �ضبا  ل�ضركـــة  امل�ضفي  ب�ضفـتــه  احل�ضابات  ومراجعة  لتدقيق  امليزان  مكتب  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٨٠٣٣٠ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�ضجلـة  �ش.م.م، 

الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النماء الربونزية �ش.م.م

يعلـن مكتب امليزان لتدقيق ومراجعة احل�ضابات ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـــة النماء الربونزية 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٣١٤١٨٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�ضجلـة  �ش.م.م، 

الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�سفــي
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عمر بن عبداللـه القتبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأهلية للتنمية الوطنية �ش.م.م
يعلـن عمر بن عبداللـه القتبي ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـــة االأهلية للتنمية الوطنية �ش.م.م، 
الت�ضفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ٧٠٥٨١٥٢،  الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�ضجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�سفــي

مكتب العي�سري لتدقيق احل�سابات 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جارك ا�ش بي ايه �ش.م.م
يعلـن مكتب العي�ضري لتدقيق احل�ضابات ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـــة جارك ا�ش بي ايه �ش.م.م، 
الت�ضفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٠١٢٣٩٩،  الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�ضجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�سفــي

�سعيد بن �سامل بن �سليم ال�سافعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جرنا�ش اخلابورة للتجارة - ت�سامنية
يعلـن �ضعيد بن �ضامل بن �ضليم ال�ضافعي ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـــة جرنا�ش اخلابورة للتجارة - 
ت�ضامنية، وامل�ضجلـة لــدى اأمانـة ال�ضجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٦٣٩٩٦، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�سفــي

�سليمان بن مو�سى بن حمد الكندي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خدمات نزوى للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلـن �ضليمان بن مو�ضى بن حمد الكندي ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـــة خدمات نزوى للتجارة 
عـــن  بالرقـــم ٥٠٥٢١٠٦،  الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�ضجلـة  - ت�ضامنية،  واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�سفــي
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اإبراهيم بن �سامل بن حممد اخلرو�سي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سوت النه�سة احلديثة �ش.م.م
النه�ضة  �ضوت  ل�ضركـة  امل�ضفي  ب�ضفـتــه  اخلرو�ضي  حممد  بن  �ضامل  بن  اإبراهيم  يعلـن 
اأمانـة ال�ضجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٧٥٣٣٢، عـــن انتهاء  احلديثة �ش.م.م، وامل�ضجلـة لــدى 

اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�سفــي

خلفان بن ف�سيل بن خلفان الدرو�سي
  اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة �ساملة بنت �سامل الدرو�سي وولدها للتجارة - تو�سية

�ضامل  بنت  �ضاملة  ل�ضركـة  امل�ضفي  ب�ضفـتــه  الدرو�ضي  خلفان  بن  ف�ضيل  بن  خلفان  يعلـن 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�ضجلـة  تو�ضية،   - للتجارة  وولدها  الدرو�ضي 

٦٠٥٠٤١٧، عـــن انتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�سفــي

�سيف بن �سامل بن علي البو�سعيدي
  اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الق�سائم الوطنية �ش.م.م
يعلـن �ضيف بن �ضامل بن علي البو�ضعيدي ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة الق�ضائم الوطنية �ش.م.م، 
الت�ضفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٨٣٧٢٦٥،  الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�ضجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�سفــي

م�سلم بن اأحمد بن علي جعبوب
  اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الركن الذهبي املا�سي - ت�سامنية
 - املا�ضي  الذهبي  الركن  ل�ضركـة  امل�ضفي  ب�ضفـتــه  اأحمد بن علي جعبوب  بن  يعلـن م�ضلم 
ت�ضامنية، وامل�ضجلـة لــدى اأمانـة ال�ضجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٤٢٧٣٩، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�سفــي
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علي بن مبارك بن علي العرميي
  اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلجر الذهبي املتحدة �ش.م.م
املتحدة  امل�ضفي ل�ضركـة احلجر الذهبي  يعلـن علي بن مبارك بن علي العرميي ب�ضفـتــه 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٥٧٥٥٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�ضجلـة  �ش.م.م، 

الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�سفــي

يعقوب بن ال�سون بن �سعيد الهدابي
  اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوثبة املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن يعقوب بن ال�ضون بن �ضعيد الهدابي ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة الوثبة املتحدة للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م، وامل�ضجلـة لــدى اأمانـة ال�ضجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٧٥٥٢٠٠، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�سفــي

نا�سر بن �سامل بن مبارك املغيزوي
  اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برواز جزماء للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلـن نا�ضر بن �ضامل بن مبارك املغيزوي ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة برواز جزماء للتجارة 
عـــن  بالرقـــم ١٠٧٦٥٤٣،  الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�ضجلـة  - ت�ضامنية،  واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�سفــي
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