
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )١٤٣٦(                                                                            ال�سنة احلاديـة واخلم�سون 

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــــة

بـرد اجلن�سيـة العمانيــة. مر�ســــوم �سـلطانــي رقـــم ١٣/ 2022   

قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة      
            وزارة اخلارجيــة 

قــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــم 2022/9١    �ســادر فـي 2022/٣/2٤ باإ�سهار جمعية ال�سداقة 

العمانية البحرينية.                                                          

                                                           وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

قـــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2022/٣0٦    �ســـادر فــــي 2022/٣/27 بتعديـــــل بعــ�ض اأحكـــــام 

املال  راأ�ض  ا�ستثمار  لقانون  التنفـيذية  الالئحة 

الأجنبي.

بيانـــــــــــــــــــــات عامـــــــــــــــــــة
 وزارة االأوقــاف وال�ســوؤون الدينيــة

ملـخــ�ض النظــام الأ�سا�ســي ملوؤ�س�سـة م�سحف م�سقط الوقفـية.
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اإعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميـــــــــــة 
                                                         وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

اإعالن ب�ساأن طلبات براءات الخرتاع املقبولة.
اإعالن ب�ســـاأن ت�سجيــــــل منــاذج �سناعـــية.

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.

اإعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبدالرحمن العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يوم امل�ستثمر للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة حفيت للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سم�ض البلد احلديثة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة را�سد بن حمود بن مبارك البادي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة را�سد بن حمود بن مبارك البادي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جموهرات الدانة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريا�ض البندر للتجارة واملقاولت - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة الإ�سراقة الإن�ساءات �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزوايا الأربع للتعمري �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ثوابت ال�سمال للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امللي�ساء للتجارة واملقاولت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابتكار الغد �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو نايف الزرعي و�سريكه للتجارة - تو�سية.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو زايد للم�ساريع ال�ساملة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو ب�سار للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فهد بن عدمي بن �سامل الهنائي و�سريكه - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكوكب البحري للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنمة ال�سمال الدولية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العاملية لالأعمال البحرية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتحدة ملنتجات الأ�سمنت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سا�ض البادية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الديار ال�سعيدة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املقيا�ض الرقمي للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املنفردة العاملية للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سداقية العاملية للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خمبز ال�سمال �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املاأكولت ال�سحية ال�ساملة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الرنج�ض الربي �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ثروات للمخازن العاملية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنان املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خناجر �سحار للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ساتني القرى احلديثة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النقـاط الثالث العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقور اجلهاور للتجارة واملقاولت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع طالل املتكاملة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأزياء احل�سناء �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدائع ال�سيب للتجارة واملقاولت �ض.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمرية �سنا�ض املميزة للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سرية العاملية املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج دار ال�سالم للتجارة واملقاولت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مقامات اخلليج �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد بن حممد بن عبداللـه احلمر و�سريكه 
للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدن لأنظمة الأنابيب �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سمو املجد العايل �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة العقر للتجارة واملقاولت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مل�سة نغم لتاأجري م�ستلزمات الأفراح - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املطراين العاملية للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ثوابت ال�سمال للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبق قرية اخلو�ض �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عمان ترادنيت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الو�سال لال�ستثمار �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وا�سط �سرور للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو حكيم الدولية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهام اخلليج �ض.م.م.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تلوين للتجارة وال�ستثمار �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فيافـي العقر للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركن الربزة للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سحم ال�ساخمة الوطنية - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خلفان ال�ساملي و�سريكه �ض.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احل�ساد الكبري الدولية لال�ستثمار �ض.م.م.
و�سريكه  ال�سهومي  نا�سر  بن  حممد  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

للمقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حارث بن حممد اجلرواين واإخوانه للتجارة 

واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأرو�سي لت�سميم الأزياء �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعني لال�ستثمار الدويل �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطرح الذهبية للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار الإبداع اخلليجية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحيط لالإبحار �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدولية ل�سناعة البال�ستيك �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلزيرة ل�سناعات املواد الغذائية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كوارتز للبحث والتطوير �ض.م.م.
و�سريكه  اجلنيبي  حمد  يا�سر  بن  نا�سر  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأطياب اللبان للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوطنية العاملية للتنمية وال�ستثمار احلديث �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقيا اخلري للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خليفة بن علي بن عبداللـه العامري و�سريكته 

للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلامد الدولية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سقط الدولية ل�سيارات الأجرة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مكتب �سما الب�سرية خلدمات التدريب �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأفق للمقاولت �ض.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معر�ض اخلليج الذهبي لل�سيارات - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ملوؤ�س�سة اأنهار اخل�سراء للتجارة �ض.م.م.

اأبـــو وليــد عبــدالغفــــار الزدجـــــايل للتجـــارة  اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة 
واملقـــاولت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمرب للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عيان ال�ساملة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القوة العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قالئد اجلمان للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركائز �سحــــار للتجـــارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الواجهة الع�سرية للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نـــدى جعـــالن للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء مكران للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهجر�ض املا�سية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلنادرية للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنعام العذيبة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رواد ال�سحاري للتجارة واملقاولت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الباهيه لالأعمال التجارية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريـــع روابــــي قريات الوطنية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأطياف النور املتميزة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ماأكولت الطبخ الهندي �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء بر�سومت كاجني و�سريكهم �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الإتقان ال�سريع املتحدة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زمائــم اجلزيــــرة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأطـــراف الوطنيــــة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سارقة لالإن�ساءات - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدقم لالإن�ساءات - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تـاج الوقيبــة للتجـارة واملقاولت - ت�سامنية.
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ال�سفحة
2٦9
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270
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27١
27١
272
272
27٣
27٣
27٤
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأزهـــار ال�سداقــــة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأخـــوة الثالثـــة للتجـــــارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فجر الغد للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سطورة املا�سي للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجليل اجلديد للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار �سالن احلديثة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البريق اجلديد للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأي بي ال لوجي�سيتك�ض عمان �ض.م.ع.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد وعبداللـه اأبناء را�سد الر�سيدي للتجارة 

واملقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموع عز للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع عز للخدمات - ت�سامنية.

للتجارة  الدولية  العقيــدة  م�ساريــع  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 

واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ملتقى اجلودة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة الدار املتحدة - ت�سامنية.

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

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزون للم�ساريع املميزة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء الق�سباء الوطنية للتجارة - تو�سية. 

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

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نخبة الت�سامن العاملية - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأمناط العاملية �ض.م.م.
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28٤
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اأحمد  بن  اأبناء حممد  واأحمد  ل�سركة عبدالبا�سط  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  اإعالن عن 
اليماين للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�سر احليل لالأعمال واخلدمات �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوم الكون العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو اإميان الوطنية - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأرياف حموت احلديثة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التقنية العاملية للتطور واملقاولت �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتقدمة للمقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كناري ال�سمال احلديثة للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نفحات الريف للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سفة العالية للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خمابز وحلويات العلياء �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وادي النبع للتجارة واملقاولت - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سحاري ال�سفا الف�سية - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تاج ال�سحة لالألعاب الريا�سية �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عهد اخلليج احلديثة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابتهاج اخلليج الدولية للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العماد خلدمات التاأمني �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كان املتحدة.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد و�سركائه لالإن�ساءات.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط الذلئل للتجارة واملقاولت - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املرام للنقل �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مو�سم الرخاء املتحدة.
للهند�سة  املتحدة  العاملية  اخلليجية  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 

واملقاولت �ض.م.م.
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٦(

مر�ســــوم �ســــلطانـي

رقــم ٢٠٢٢/١٣

بـرد الجن�سيــة العمانيــة

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/38،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

ترد اجلن�سية العمانية لكل من الواردة اأ�سماوؤهم فـي القائمة املرفقة.

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي: ٢٨ مـن �سعبـــــــــــان �سنــة ١44٣هـ

املـوافــــق: ٣١ مـن مـــــــــــــار�س �سنــة ٢٠٢٢م

  هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٦(

ال�ســــــــــــــــــمم
اأحــــالم بنت اأحمــــد بن �سليمــان ال�سيبانيــــــة1
اأ�سمــاء بنت عي�ســـــى بن �سليــــــــــم الندابيـــــــــــــة2
اأ�سمـــى بنت �سعيـــــــد بن هديـــــب احلب�سيـــــــــــة3
اآمنـــــــة بنت اأحمــــد بن �سليمـــــان ال�سيبانيــــــة4
اإنت�ســــــار بنت �سليــــــــــم بن علــــــي العربيـــــــــــــة٥
بدريــــــــة بنت حمــــــــود بن حممـــد املعوليـــــــــة٦
ثريــــــــا بنت �سالـــــح بن علـــــــــــي ال�سيذانيــــــــــة٧
جميلـــة بنت �سالـــــــــــــم بن م�سبـح البداعيـــــــة8
حنـــــــــان بنت اأحمــــد بن �سليمـان ال�سيبانيــــــة٩

ريــــــــا بنت �سالـــــم بن حممــــــد العدوانيـــــــــــــــة10
ريـــــــان بنت حمــــــــود بن حممــــــــــد املعوليــــــــة11
زلفــى بنت عبداللـه بن نا�ســــــــــر ال�سيديــــــــــة12
زوينـــــــا بنت را�ســـــــد بن عامـــــــــر املقباليــــــــــــــة13
�سالـــــم بن �سعيــــــــــد بن حممــــــد املخينــــــــــــــــي14
�سالـــــــم بن م�سعــــــــود بن �سالــــــــم الها�سمـــــــــي1٥
�سالــــــم بن نغيــــــــ�ص بن ح�سيـــــــن الها�سمـــــــي1٦
�سعـــــــــادة بنت �سليــــــــــــــم بن علــــــــي العربيـــــــــــة1٧
�سعيــــــــــد بن �سالـــــــــح بن علـــــــــــي ال�سيذانـــــــي18
�سليــــــــــــــــم بن علـــــــــــــي بن �سليــــــــــم العبــــــــــري1٩
�سليمــــان بن اأحمــــد بن �سليمـان ال�سيبانـــــــي20
�سميـــــة بنت م�سعود بن �سالـــــــــم الها�سميـــــــــــة21
�سميـــــــــــر بن نا�ســــــــر بن علـــــــــي البيمانــــــــــــي22
�سيــــــــــف بن �سليمـــــــــــان بن �سيـــــف املغيـــــــــري23
�سيخـــــة بنت حمـــــود بن حممـد املعوليــــــــــــــــة24
�سيخــــــــــــة بنت �سالـــــــم بن �سعيــــــــد العربيــــــــة2٥

قائمـة باأ�سمـاء من ردت اإليهـم الجن�سيـة العمانيـة
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٦(

ال�ســــــــــــــــــمم
�سالـــــــــــح بن علــــــــــي بن �سيــــــــــــف ال�سيذانــــــــي2٦
�سبيحــــــــة بنت ثنيــــــان بن حممــــد املعوليــــــــة2٧
طماعــــــــة بنت خلـــــــــف بن عديــــــم ال�سكيليـــــــة28
عائ�ســـــة بنت م�سعـــود بن �سالـــــــــم الها�سميـــــــة2٩
عفــــــاف بنت حمـــــــود بن حممــــد املعوليــــــــــــــــة30
علــــــــــــي بن �سالــــــــــــح بن علـــــــــــــي ال�سيذانـــــــــي31
فاطمـــــــــة بنت حمــــــــــود بن حممـــد املعوليــــــة32
كوثـــــــر بنت م�ســــعود بن �سالــــــــم الها�سميــــــــــة33
لطيفــــــــة بنت هـــالل بن را�ســــــــد النعمانيــــــــــة34
حم�ســـــن بن �سليمـــــان بن �سيـــــــف املعولـــــــــــــــي3٥
حممــــــــد بــن حمـــــــود بـــن حممـــــــد املعولـــــــــي3٦
حممــــــــــــد بن خلــــــف بن عديــــــم ال�سكيلـــــــــــــي3٧
حممــــــــد بن خمي�ص بن حممـد الغافـــــــــــــــــري38
حممـــــــــد بن علـــــــــــي بن عبــداللــــه الطوقـــــــي3٩
مريـــــم بنت حمـــــــــود بن حممـــــد املعوليــــــــــــــــة40
مريـــــــــم بنت علــــــــي بن عبـــــداللـــه العدويـــــــــة41
مريــــــــم بنت عي�ســــــى بن �سليـــــــــم الندابيـــــــــــــة42
م�سعـود بن �سالـــــــــــم بن م�سعـود الها�سمــــــــي43
منت�ســــــــــــر بن �سليـــــــــــم بن علـــــــــي العبـــــــــــــري44
نا�ســـــــــر بن �سعيــــــــــــــد بن هــــــــــالل احلارثـــــــي4٥
ن�ســــــراء بنت اأحمـــد بن �سليمــان ال�سيبانيــــــة4٦
ن�ســـــــــرى بنت عي�ســــــى بن خنيفــــر الورديــــــــة4٧
وردة بنت �سالــــــــــــم بن زاهـــــــــــــــــــر الورديـــــــــــــــــــة48

تابع : قائمة باأ�سماء من ردت اإليهم الجن�سية العمانية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1436(

وزارة اخلارجية

قرار وزاري

رقم 2022/91

باإ�صهار جمعية ال�صداقة العمانية البحرينية

ا�ستنادا اإىل قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/32،

واإىل الئحة جمعيات ال�سداقة العمانية ال�سادرة بالقرار رقم 2007/341،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

ت�سهــر جمعيــة ال�سداقــة العمانية البحرينية، ويقيــد نظامها االأ�سا�سي فـي ال�سجــل املعــد 

بالوزارة لهذا الغر�ض.

املــادة الثانيــــة

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

�صـدر فـي: 21 / 8 /1443هـ

املوافـــــق: 24 / 3 / 2022م

بدر بن حمد بن حمود البو�صعيدي

وزيــــــــــر اخلارجيـــــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1436(

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
قـرار وزاري

رقــم 2022/306
بتعديـــل بعـــ�ض اأحكــــام 

الالئحة التنفـيذية لقانون ا�ستثمار راأ�ض املال االأجنبي

ا�ستنادا اإىل قانون ا�ستثمار راأ�س املال الأجنبي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/50،

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانـون ا�ستثــمار راأ�س املال الأجنبــي ال�ســادرة بالقـــرار الـــوزاري 

رقم 2020/72،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى

ي�ستبدل بن�سي املادتني ) 5 ، 7 ( من الالئحة التنفـيذية لقانون ا�ستثمار راأ�س املال الأجنبي 

امل�سار اإليها، الن�سان الآتيان:

املــادة ) 5 (

اأن ترخـــ�س لالأفـــراد واملوؤ�س�ســـات وال�سركـــات مـــن داخــــل �سلطنـة عمان  يجـــوز للـــوزارة 

اأو خارجها لت�سويق الفر�س ال�ستثمارية، وجذب امل�ستثمرين وت�سجيعهم على ال�ستثمار 

فـي �سلطنة عمان، وذلك وفقا للقواعد التي ي�سدر بتحديدها قرار من الوزير.

املــادة ) 7 (

يجــوز للم�ستثمــر الأجنبــي اأو من ينـــوب عنـــه اأن يعهــد اإىل اأحــد املكاتـب املرخــ�س لهــا 

املوافقات  الــوزارة بفحـــ�س طلـــب الرتخيـــ�س ال�ستثماري، وطلبات احل�سول على  مــن 

اأو الت�ساريح اأو الرتاخي�س الالزمة لإقامة امل�سروع ال�ستثماري، لبيان مدى ا�ستيفائها 

جميع ال�سروط واملتطلبات املقررة قانونا لإ�سدارها، ويتم اإ�سدار �سهادة بذلك من املكتب، 

وتكون �ساحلة ومقبولة اأمام املركز ملدة )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ اإ�سدارها، على اأنه يحق 

للمركز العرتا�س على ما ورد فـي هذه ال�سهادة، وذلك خالل )10( ع�سرة اأيام من تاريخ 

تقدميها، ويجب اأن يكون العرتا�س م�سببا.
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امل�ستثمر،  عن  نيابــة  املركــز  اإىل  اإليــها  امل�ســار  الطلبـــات  تقديـــم  املكاتـــب  لهـــذه  ويجـــوز 

ومتابعة اإنهائها. 

ويحدد بقرار من الوزير �سروط واإجراءات ترخي�س مكاتب اعتماد هذه الطلبات واآلية 

الواجبة  العناية  ببذل  املتعلقة  اللتزامات  الأخ�س  وعلى  التزاماتها،  وحتديد  عملها، 

فـــي ممار�ســة عملها، والتحقــق من دقــة و�سحــة البيانــات واملعلومــات وامل�ستنـــدات التــي 

تقدم اإىل املركز، واإنهاء فح�س الطلبات فـي وقت منا�سب، واملحافظة على �سرية البيانات 

واملعلومات وامل�ستندات املتعلقة بها.

املــادة الثانيــــة

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

�سـدر فـي: 24 من �سعبــــــان 1443هـ

املوافـــــق: 27 من مــــــــار�ض 2022م

قيــ�ض بن حممــد بن مو�ســى اليو�ســف

وزير التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار
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اجلريدة الر�سمية العدد )1436(

وزارة الأوقــاف وال�شــ�ؤون الدينيــة
ملخـــــ�ص 

النظام الأ�شا�شي مل�ؤ�ش�شة م�شحف م�شقط ال�قفـية

ا�ستنادا اإىل قانـون الأوقـاف ال�سادر باملر�سوم ال�سلطـاين رقم 2000/65،

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

تقرر ن�سر ملخ�ص نظـــام  " موؤ�س�ســة م�سحف م�سقط الوقفـية "  على النحو الآتـي:

ا�شــم امل�ؤ�ش�شــة:  " موؤ�س�ســة م�سحف م�سقط الوقفـية " .
رقـــــم القيـــــد:  " 26 " .

الأهـــــــــــــداف:
1 - دعم ورعاية م�سحف م�سقط والربامج الإلكرتونية املرتبطة به.

م�سقـــط  مل�سحـــف  املطـــورة  لل�سركــة  التابعة  واخلوارزمية  املفتوحــة  امل�ســادر  امتالك   -  2

الإلكرتوين مع كافة احلقوق وامللكيات املرتبطة بهذه اخلوارزمية.

3 - دعم وتطوير كافة الربامج والأنظمة املرتبطة مب�سحف م�سقط.

4 - اإيجاد �سراكات علمية وتقنية فـي كل ما من �ساأنه تطوير الربامج والأنظمة املرتبطة 

مب�سحف م�سقط.

اإدارة امل�ؤ�ش�شــة:
اأع�ساء، وتكـون مدة عمله )3( ثالث �سنوات  اإدارة املوؤ�س�سة من )7( �سبعة  يتكـون جمل�ص 

ميالدية من تاريـخ التعيني، وجتدد لفرتة اأو فرتات اأخرى مماثلة.

م�ارد امل�ؤ�ش�شــة:
1 - ريع الأموال املوقوفة املحددة فـي املادة )6( من النظام الأ�سا�سي.

2 - الدعم املايل الذي تقدمه اجلهات احلكومية اأو املوؤ�س�سات وال�سركات اخلا�سة وما فـي حكمها.

3 - العائد من ا�ستثمــارات اأمـوال املوؤ�س�سـة.

4 - الهبات والو�سايا والأوقاف التــي يقبلها املجل�ص.

-23-
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
اإعــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات الرباءات املقبولة، وعلى كل ذي م�صلحة احلق فـي 
االعرتا�ض اأمام الدائرة خالل )120( يوما من تاريخ الن�صر وذلك طبقا للمادة )9 - 5 - ج(

وفقا الأحكام قانون حقوق امللكية ال�صناعية ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/67 واملادة )31( 
من الئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/105.

رمـوز البيانـات الببليوجرافية

الرمـــــزالبيان الببليوجرافـي

21رقم الطلب

22تاريخ تقدمي الطلب

31 رقم االأ�صبقية

32تاريخ االأ�صبقية

33بلد االأ�صبقية

54ت�صمية االخرتاع

57الو�صف املخت�صر

71ا�صم طالب الرباءة

72ا�صم املخرتع

73ا�صم املمنوح له احلق فـي امللكية
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 - 1
)21(OM/P/2017/000189
)22(22/6/2017
)31(PCT/EP2014/003457
)32(22/12/2014
)33(EP
لوح ليفي جب�صي وطريقة الإنتاج األواح ليفية جب�صية.)54(

  GYPSUM FIBER BOARD AND METHOD FOR PRODUCING 
GYPSUM FIBER BOARDS

)57( ،Siempelkamp ينتج فـي عملية جافة ل )يتعلق االخرتاع بلوح ليفي جب�صي )10
ت�صتمل على 75% بالوزن اإلى 90% بالوزن )بالن�صبة اإلى جمموع اخلليط اجلاف( 
اإلى  )بالن�صبة  بالوزن  اإلى %25  بالوزن  كال�صيوم و%10  لن�صف هيدرات كربيتات 
كربيتات  هيدرات  ن�صف  تكون  حيث  ورقية،  األياف  اجلاف(  اخلليط  جمموع 
هيدرات  ون�صف  α-كال�صيوم  كربيتات  هيدرات  ن�صف  من  خليطا  الكال�صيوم 
كربيتات β-كال�صيوم، حيث يكون حمتوى ن�صف هيدرات كربيتات الα-كال�صيوم 
فـي اخلليط 5% على االأقل بالوزن )بالن�صبة اإلى جمموع ن�صف هيدرات كربيتات 
ليفي  لوح  الإنتاج  بطريقة  االخرتاع  يتعلق  ذلك،  اإلى  وباالإ�صافة  الكال�صيوم(. 
  .Siempelkamp جب�صي )10( �صمكه 23 مليمرت فـي عملية فـي عملية جافة لل
The invention relates to a gypsum fiber board (10) produced in a 
Siempelkamp dry-process, comprising 75 wt% to 90 wt% (relative 
to the total dry mix) of calcium sulfate hemi-hydrate and 10 wt% 
to 25 wt% (relative to the total dry mix) paper fibers, wherein the 
calcium sulfate hemi-hydrate is a mixture of α-calcium sulfate 
hemi-hydrate and β-calcium sulfate hemi-hydrate, wherein the 
content of α-calcium sulfate hemi-hydrate in the mixture is at least 
5 wt% (relative to the total calcium sulfate hemi-hydrate). Further 
the invention relates to a method for producing a gypsum fiber 
board (10) of a thickness of 23 mm in a Siempelkamp dry-process.

)71(KNAUF GIPS KG                                                  كنوف جيب�ض كيه جي
)72(VOIGT, Wolfgang                                                            فويجت فولك�صفاجن

SCHELLER, Lothar                                                                 صيلري لوثار�
BURCZECK, Jürgen                                                           بورزي�صك يورجن
TSVETANOV, Vladimir                                                تي�صفيتانوف فالدميري
IVANOVA-TSANEVA, Vanya                                     اأيفانوفا-ت�صانيفا، فانيا
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 - 2
)21(OM/P/2018 / 00312

)22(7/10/2018

تركيبة جديدة متعددة االأع�صاب كم�صاد للربو اللتهاب ال�صعب الهوائية.)54(
New polyherbal composition for asthma and airway inflammation

�صواغات )57( مع  االأع�صاب  متعددة  جديدة  برتكيبة  احلالية  االخرتاع  براءة  تتعلق 
كما  الفم.  طريق  عن  ال�صتخدامها  حت�صريها  وطريقة  مقبولة  �صيدالنية 
مثل  التنف�ض  جهاز  ملر�ض  اأو  و/  تنف�صي  عالج  توفر  احلالية  االخرتاع  براءة  اأن 
وال�صعال  التح�ص�صي  والربو  املتقطع  والربو  املزمن  الرئوي  االإن�صدادي  الربو 
اجلديدة  الرتكيبة  تتكون  ذلك.  مثل  واإلى  وال�صعال  احلنجرة  والتهاب  الديكي 
متعدده االأع�صاب من م�صتخل�صات راتنج اللبان العماين وحبة الربكة واخلطمي 
واليان�صون والتي تخفف من ردود الفعل االلهتابية املعتمدة لليوكوترينات وذلك 

عرب تثبيط م�صار اإنزمي 5 - اليبوك�صيجينيز .
The present invention relates to a novel “ Polyherbal Composition “/ 
extract for oral intake and a pharmaceutically acceptable excipients 
and a method for preparation thereof for providing treatment in 
respiratory and or/ a respiratory diseases such as chronic obstructive 
pulmonary asthma, intermittent and allergic asthma, whooping 
cough, laryngitis, cough and the like. The present “Polyherbal 
Composition“/ extract “comprises frankincense, black cumin 
seed, marshmallow and aniseed extracts that dampens leukotriene 
dependent inflammatory reactions via inhibiting 5-lipoxygenase 
pathway (5-LOX).

)71(Dhofar University (SAOC)                                       )جامعة ظفار )�ض.م.ع.م

)72(Prof. Luay Rashan                                                                                                    د. لوؤي ر�صان
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QÉªãà°S’G èjhôJh
IQÉ`éà∏d á``eÉ©dG á`jôjóŸG 
á````jôµØdG á``«µ∏ŸG Iô`FGO

(21)OM/ID/2019/00015 :Ö∏£dG ºbQ
(22)26/9/2019 :Ëó≤àdG ïjQÉJ
(11)á∏é°ùŸG IOÉ¡°ûdG ºbQ
(15)π«é°ùàdG ïjQÉJ
(45)

ƒfQÉcƒd ∞«æ°üJLoc Cl.( 51)

(71)

1á«fÉHÉj - (ø°ûjQƒHQƒc QƒJƒe ÉJƒjƒJ RCG ≠æjójôJ ƒ°ùdhCG)  É°ûjÉc »µ«°TƒHÉc É°Thó«L ÉJƒjƒJ

2

3

(72)

1á«fÉHÉj - …ƒcƒj »°TƒJÉ°S

2á«fÉHÉj - »cGhƒc »ehRÉc

3á«fÉHÉj - »chRƒ°S ÉjhCGÉf

4

(73)
1

2

(74)

1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG

2

3

(30)

á«≤Ñ°SC’G äÉfÉ«H

2019 - 007093 :ájƒdhC’G ºbQ

1/4/2019 :ájƒdhC’G ïjQÉJ

(12):Ö∏£dG »`a êPÉªædG OóY (28)                                              :»YÉæ°U êPƒ‰  

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

�

 

»YÉæ°U º°SQ hCG êPƒªæd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

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

¿É``````````ªY á``````æ£∏°S
 á`YÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh

QÉªãà°S’G èjhôJh
IQÉ`éà∏d á``eÉ©dG á`jôjóŸG 
á````jôµØdG á``«µ∏ŸG Iô`FGO

(21)OM/ID/2021/00030 :Ö∏£dG ºbQ
(22)27/12/2021 :Ëó≤àdG ïjQÉJ
(11)á∏é°ùŸG IOÉ¡°ûdG ºbQ
(15)π«é°ùàdG ïjQÉJ
(45)

ƒfQÉcƒd ∞«æ°üJLoc Cl.( 51)

(71)

1Ö∏£dG Ωó≤e ¿GƒæYh º°SG

2Ω.Ω.¢T ∫É°Sôe ácô°T

3

(72)

1ºª°üŸG ¿GƒæYh º°SG

»°ùÑ◊G óªfi øH ⁄É°S øH ô°UÉf / ¢Sóæ¡ŸG - 1
 - 2
 - 3

(73)

1∂dÉŸG ¿GƒæYh º°SG

2
 ,Ö```«°ùdG á````j’h ,¢Vƒ````ÿG ,äÉ```cÈdG ´QÉ```°T 111 :Ü.Q 1266 :Ü.¢U ,Ω.Ω.¢T ∫É``````°Sôe á````cô°T

§≤°ùe á¶aÉfi

(74)
1π«cƒdG ¿GƒæYh º°SG

2
3

(30)á«≤Ñ°SC’G äÉfÉ«H

(12)2 :Ö∏£dG »`a êPÉªædG OóY (28)                                              :»YÉæ°U êPƒ‰

»Mƒ∏dG ∫É°Sôe RÉ¡Lh ∫É°Sôe ∞JÉg :(º«ª°üàdG º°SG) Ö∏£dG ¬«£¨j …òdG èàæŸG (54)

º«ª°üàdG ∞°Uh (55)

 ™HQCG OƒLh ™e ∞∏ÿG øe á«LÉLR á≤Ñ£H ≈£¨eh á«æëæe ±GƒëH Ωƒ«æŸC’G øe Êó©e QÉWEÉH ∞JÉg -

 .√ÉfOCG º«ª°üàdG »`a áæ«ÑŸG äGõ«ªŸGh º«ª°üàdG Ö°ùM ™Ñ°UE’G áª°üÑd QRh ¢TÓah äGÒeÉc

 ™aQh ¢†Øÿ QR ™e QÉWE’G ≈∏YCG »`a á°TÉ°ûdG πØb QRh ÖfÉ÷G øe »µ«à°SÓH QÉWEÉH »Mƒd RÉ¡L -

 áæ«ÑŸG äGõ«ªŸGh º«ª°üàdG Ö°ùM áµÑ°ûdG π¨°ûe ábÉ£Hh á«LQÉN øjõîJ IôcGò``d  òaÉæeh äƒ°üdG

.√ÉfOCG º«ª°üàdG »`a
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
¿Ó````````YEG

 ΩÉ``µMC’ É```≤ah á``dƒÑ≤ŸG ájQÉéàdG äÉeÓ©dG π«é°ùJ äÉÑ∏W øY ájôµØdG á«µ∏ŸG IôFGO ø∏©J
 QOÉ`°üdG á`«Hô©dG è`«∏ÿG ∫hó`d ¿hÉ`©àdG ¢ù`∏› ∫hó`d á`jQÉéàdG äÉ`eÓ©dG (ΩÉ`¶f) ¿ƒ`fÉb

 .2017/33 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸÉH

68331 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.¥OÉæØdG áeóN

IQÉéà∏d AÉ°†«ÑdG IOôeõdG á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 3191:Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2011/5/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

84348 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

.á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdGh á«∏jƒªàdG ¿hDƒ°ûdG

»∏¡°ùdG Oƒªfi ¢ùfCG Oƒªfi :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fOQCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿OQC’G ,11196 ,¿ÉªY,É«fGQ áµ∏ŸG ´QÉ°T :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2013/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d á«æØdG ¥ô£dG :π```````````«cƒdG º````````°SG
112 :Ü.Q 828 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 109.indd   1 3/31/22   1:20 PM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
99245 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
.¢ùHÓe á∏°ù¨e ,á«ÑW á∏°ù¨e

¢ùHÓŸG áYÉæ°üd ÊGôëÑdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe 100 :Ü.Q 855 :Ü ¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2015/11/30 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

106104 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.≈¡≤e

IQÉéà∏d »ª«≤ŸG »éM øH ô°UÉf øH ≈°ù«Y :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/11/22 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 109.indd   2 3/31/22   12:08 PM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120471 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.™fÉ°üŸG äGó©eh ä’B’ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

  Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á«ŸÉ©dG ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G á£≤f :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi ,QÉë°U áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126634 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 Ö∏£c Ió©ŸG ÒZ èeGÈdGh ‹B’G Ö°SÉ◊G Iõ¡LC’ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
.π«ª©dG

á`jô°ü©dG »`aCG êÉ``J :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,§≤°ùe á¶aÉfi ,Ö«°ùdG áj’h ,¥ƒ°ùdG á∏M 100 :Ü.Q 600 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/3/4 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 109.indd   3 3/31/22   12:08 PM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129263 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

IQÉéà∏d ÊÉHôb GôgR ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,122 :Ü.Q 352 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133923 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

.(¢SCGôdG - ΩGóbC’G) ∂«dóJ ,∫ÉLô∏d ábÓ◊Gh ô©°ûdG ∞«`Ø°üJh ¢üb

Ω.Ω.¢T πLôdÉH ájÉæ©∏d »µ∏ŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,311 :Ü.Q 204 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/22 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 109.indd   4 3/31/22   12:08 PM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
134313 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 ,ÅWGƒ°ûdGh á«¡«`aÎdG äÉgõàæŸG á£°ûfCG ,á∏≤æàe á«∏°ùJ ÜÉ©dCG á£°ûfCG ,áMÉ«°ùdG ,äGôeÉ¨ŸG

.á«fhÎµdE’G IÉcÉëŸG áª¶fCGh á«∏°ùàdG ÜÉ©dCG á£°ûfCG

QÉµàH’Gh ´GóHEÓd ¿ƒæØdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 2157 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/1/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

135760 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.äÉHÉ°ù◊G ≥«bóJh á©LGôŸG ÖJÉµe

IQÉéà∏d ∫ÉbO í«°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi ,ºë°U áj’h ,311 :Ü.Q 974 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/3/3 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 109.indd   5 3/31/22   12:08 PM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
140326 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
 áYÉæ°U ,Qƒ£Y ,Qƒ£©dG áYÉæ°üd ∂°ùe ,Qƒ£Y ÒîÑJ äGô°†ëà°ùe ,QƒîH ,ô£©e Ö°ûN
 ,áæjõdG ¿ƒHÉ°U øe ™£b ,ájô£Y äƒjR ,¿ƒHÉ°U ,QƒîÑdG OGƒYCG ,IQÉ«W äƒjR Qƒ£Y ,Qƒ£Y

.π«ªéàdG äÉjÉ¨d ÜÉ°ûYCG äÉ°UÓN

IQÉéà∏d ∫É–Q’G õcôe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/10/28 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

145722 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a

 ,ôFÉé°S Ö∏Y ,QÉé«°S Ö∏Y ,π°ù©ŸGh ¬µæŸGh ™æ°üŸGh ΩÉÿG ≠ÑàdG ,QÉé«°S ,ôFÉé°S) ôFÉé°S
 ¢û```«HGôHhh  á```∏«LQC’G  É¡H  »æ©ŸGh  ÚæNóŸG  äGhOCG  ,(™«`aQ  QÉé«°S)  ƒ∏jQÉé«°S  ,≠°†e  ≠ÑJ

.(ôFÉé°ù∏d ôJÓah π«LGQC’G

ì.Ω.¢T õjÎ°SófG ¬«L ΩG »H :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,áª«ÿG ¢SCGQ ,AGôª◊G Iôjõ÷G :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/5/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

            ájôµØdG á«µ∏ª∏d πÑ≤à°ùŸG :π```````````«cƒdG º````````°SG
115 :Ü.Q 592 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 

alamat 109.indd   6 3/31/22   12:08 PM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
145724 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 âjƒµ°ùH  ,âjƒµ°ùH  ,¢û¡dG  âjƒµ°ùÑdG  ,∂«c  ,äÉjƒ∏◊Gh  ôFÉ£ØdG  hCG  äÉæé©ŸG)  äÉæé©e
 ¬cGƒØdG  äÉHhô°ûe  ,(Ëôµ°ùjBG)  áXƒH  ,áJ’ƒcƒ°ûdG  ,(ôØjh  âjƒµ°ùH)  ≥FÉbQ  øe  ¿ƒµe

.(πcCÓd á◊É°U iôNCG äÉé∏ãeh áé∏ãŸG

»à«cÒ°T º«fƒfCG èæjódƒg õjó∏j :º``````````````````````````````````°SÉH
á«côJ :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 / QGOƒµ°ShCG 1/6:ƒf ∑Écƒ°S …RÉªµ«°T ≈ª°û«°T ≈°ù«dÉgÉe ≈∏µ«°ù«c :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
É«côJ ,∫ƒÑæ£°SCG

2021/5/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            ájôµØdG á«µ∏ª∏d πÑ≤à°ùŸG :π```````````«cƒdG º````````°SG

115 :Ü.Q 592 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

145727 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a

 ,ôFÉé°S Ö∏Y ,QÉé«°S Ö∏Y ,π°ù©ŸGh ¬µæŸGh ™æ°üŸGh ΩÉÿG ≠ÑàdG ,QÉé«°S ,ôFÉé°S) ôFÉé°S
 ¢û«HGôHhh  á∏«LQC’G  É¡H  »æ©ŸGh  ÚæNóŸG  äGhOCG  ,(™«`aQ  QÉé«°S)  ƒ∏jQÉé«°S  ,≠°†e  ≠ÑJ

.(ôFÉé°ù∏d ôJÓah π«LGQC’G

ì.Ω.¢T õjÎ°SófG ¬«L ΩG »H :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,áª«ÿG ¢SCGQ ,AGôª◊G Iôjõ÷G :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/5/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

            ájôµØdG á«µ∏ª∏d πÑ≤à°ùŸG:π```````````«cƒdG º````````°SG
115 :Ü.Q 592 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 109.indd   7 3/31/22   12:08 PM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
145728 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a
 ,ôFÉé°S Ö∏Y ,QÉé«°S Ö∏Y ,π°ù©ŸGh ¬µæŸGh ™æ°üŸGh ΩÉÿG ≠ÑàdG ,QÉé«°S ,ôFÉé°S) ôFÉé°S
 ¢û«HGôHhh  á∏«LQC’G  É¡H  »æ©ŸGh  ÚæNóŸG  äGhOCG  ,(™«`aQ  QÉé«°S)  ƒ∏jQÉé«°S  ,≠°†e  ≠ÑJ

.(ôFÉé°ù∏d ôJÓah π«LGQC’G

ì.Ω.¢T õjÎ°SófG ¬«L ΩG »H :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,áª«ÿG ¢SCGQ ,AGôª◊G Iôjõ÷G :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/5/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

            ájôµØdG á«µ∏ª∏d πÑ≤à°ùŸG :π```````````«cƒdG º````````°SG
115 :Ü.Q 592 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

146095 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 äÉæ°Tƒd ,π«ªŒ äGô°†ëà°ùe ,ájô£Y äƒjR,Qƒ£Y
.QƒîH ,ƒé∏d äGô£e ,ø°Tƒd ,ô©°û∏d äÉæ°Tƒd ,º°ùé∏d

Ω.Ω.P.¢T á«bQƒdG äÉYÉæ°ü∏d á«fóŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO ,á«YÉæ°üdG Rƒ≤dG ,»HO ôH :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/5/30 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

            ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe :π```````````«cƒdG º````````°SG
131 :Ü.Q 8585 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 109.indd   8 3/31/22   12:08 PM

-37-



(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
146564 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a
 ∞«`ØéàdGh ójÈàdGh ƒ¡£dGh QÉîÑdG ó«dƒJh áÄaóàdGh IQÉfEÓd Iõ¡L) AGƒ¡dG ∞««µJ Iõ¡LCG
 ,AGƒ¡dG ∞««µJ Iõ¡LCG ,äÉÑcôª∏d AGƒg äÉØ«µe ,á«ë°üdG ¢VGôZC’Gh √É«ŸG OGóeEGh ájƒ¡àdGh
 á«≤æJ äÉæµeh Iõ¡LCG ,AGƒ¡dG í«°TôJ äBÉ°ûæe ,AGƒ¡dG ójÈJ Iõ¡LCG ,AGƒ¡dG ∞««µJ äBÉ°ûæe
 äGhOCG  ,áÄaóàdG  äBÉ°ûæŸ  πLGôŸG  (Ö«HÉfCG)  Ò°SGƒe  ,AGƒ¡dG  Úî°ùJ  IOÉYEG  Iõ¡LCG  ,AGƒ¡dG
 Iõ¡LCG ,πFGƒ°ù∏d ójÈJ äBÉ°ûæe ,AÉª∏d ójÈJ äBÉ°ûæe ,ójÈJ ä’BGh äBÉ°ûæe ,ójÈJ äBÉ°ûæeh
 äÉë°Tôe  ,(AGƒ¡dG  ∞««µJ  äBÉ°ûæe  øe  AGõLCG)  ìhGôe  ,(AGƒ¡dG  ∞««µàd)  ìhGôe  ,ÒîÑJ
 õ¡LCG  ,áMƒ∏ŸG  ádGREG  äGóMh ,ä’B’G  AGõLCG  ±ÓîH ,RÉZ äÉØãµe ,AGƒ¡dG  ∞««µJ (ôJÓa)
 äÉªcôe ,√É«ŸG á«∏– äÉ£fi ,áMƒ∏ŸG ádGREG  äGóMh ,áMƒ∏ŸG ádGREG  äBÉ°ûæe ,áMƒ∏ŸG ádGREG
 ,ä’BG  AGõLCG  â°ù«d),ä’B’G  AGõLCG  ±ÓîH  ájRÉZ  äÉØãµe  ,(,ájQGôM  ä’OÉÑe  ,ájQGôM
 Ö∏°üdG OƒbƒdG Úî°ùàd Iõ¡LCG ,Úî°ùJ Iõ¡LCG ,á«FÉ«ª«µdG á÷É©ª∏d ájQGô◊G ä’OÉÑŸG
 Iõ¡LCG ,IQGô◊G ó«dƒJ IOÉYEG Iõ¡LCG ,áÄaóJ äBÉ°ûæe ,Úî°ùJ πLGôe ,…RÉ¨dG hCG πFÉ°ùdG hCG
 Iõ¡LC’ áeÓ°ùdG ΩRGƒd ,RÉ¨dG hCG AÉŸG Ò°SGƒeh Iõ¡LC’ º«¶æJ ΩRGƒd ,øNÉ°ùdG AGƒ¡dÉH QGóJ
 äGójó“ ,QÉîÑdG ó«dƒJ äBÉ°ûæe ,ä’B’G AGõLCG ±ÓîH ,QÉîH πLGôe ,RÉ¨dG hCG AÉŸG Ò°SGƒeh

.(√É«ŸG OGóeEG äBÉ°ûæe ,AÉŸG á«≤æàd ä’BGh Iõ¡LCG ,AÉŸG á«≤æJ äBÉ°ûæe ,√É«ŸG í«°TôJ

¢ûJG »H ΩG »L ôaƒ¡fhôH + ƒfGôHÉc ΩQƒaƒæµJ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉŸCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

É«fÉŸCG ,π°SÉc 34117 ,8 õJÓHõ°ûàjQójôa :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/6/16 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

            ájôµØdG á«µ∏ª∏d πÑ≤à°ùŸG :π```````````«cƒdG º````````°SG
115 :Ü.Q 592 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
146565 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 19 áÄØdG »`a
 ,(á``«fó©e ô``«`Z  AÉ``æH  OGƒ```e)  AÉæÑ∏d  á«fó©e ÒZ ìGƒdCG
 á``«fó©e  ô``«Z  ∞«∏¨J  OGƒe  ,AÉæÑ∏d  á«fó©e  ÒZ  ìGƒdCG

 øe  AÉæÑdG  OGƒe  ,AÉæÑ∏d  á«fó©e  ÒZ  ájƒ≤J  OGƒe  ,AÉæÑ∏d  á«fó©e  ÒZ  ä’É≤°S  ,ÊÉÑª∏d
 ô°UÉæY ,á«fó©e ÒZ á∏≤æàŸG ÊÉÑŸGh πcÉ«¡dG ,AÉæÑ∏d á«fó©e ÒZ AÉæH OGƒe ,∂«à°SÓÑdG
 πcÉ«g ,á«fó©e ÒZ IõgÉ÷G AÉæÑdG äÉfƒµe ,AÉæÑdG »`a ΩGóîà°SÓd á«fó©e ÒZ á«∏µ«g
 ΩGóîà°SÓd OóªàŸG ∂«à°SÓÑdG ,ÊÉÑŸG AÉæÑd á«fó©ŸG ÒZ äÓ«µ°ûàdG ,AÉæÑ∏d á«fó©e ÒZ
 òaGƒf ,òaGƒæ∏d á«fó©e ÒZ ôWCG ,á«fó©e ÒZ òaGƒf ,(ÊÉÑª∏d) ∫RÉY êÉLR ,AÉæÑdG »`a
 ,AÉæÑ∏d  êÉLR  ìGƒdCG  ,òaGƒæ∏d  á«µ«à°SÓH  ôWCG  ,π«æ«`ØdG  øe  òaGƒf  ,á«fó©e  ÒZ  ájQÉWG
 ,á«fó©e  ÒZ  òaGƒf  äGQÉWEG  ,á«fó©e  ÒZ  òaGƒf  ¥GƒWCG  ,á«fó©e  ÒZ  òaGƒf  äÉeÉYO
 øe òaGƒf ÒfÉfR ,AÉæÑ∏d òaGƒædG êÉLR ,á«fó©e ÒZ òaGƒf ,á``«fó©e ô``«Z á``jQÉWEG òaGƒf
 AÉª∏d áehÉ≤e ìGƒdCGh äÉMƒd ,á«fó©e ÒZ ÜGƒHCG äGóMh ,á«fó©e ÒZ ÜGƒHCG ,∂«à°SÓÑdG
 ∞≤°SCG , AÉæÑdG »`a ΩGóîà°SÓd ∂«à°SÓÑdG øe äÉ≤Ñ£dG IOó©àe ìGƒdCG ,AÉæÑ∏d á«fó©e ÒZ
 ,á«fó©e ÒZ AÉæH äÉ¡ÑL ,á«fó©e ÒZ äÉWÉHQ ,AÉæÑ∏d á«fó©e ÒZ äGAÓW) á«fó©e ÒZ
 ,á«fó©e  ÒZ  OGƒe  øe  ÊÉÑe  äÉ¡LGh  äÉfƒµe  ,á«fó©e  ÒZ  OGƒe  øe  ÊÉÑe  äÉ¡LGh
 ,á«fó©e  ÒZ  OGƒe  øe  ÊÉÑe  äÉ¡LGh  ô°UÉæY  ,á«fó©e  ÒZ  ÊÉÑe  äÉ¡LGh  äÉfƒµe
 ÒZ á«£ZG ,á«fó©e ÒZ ∞«≤°ùJ OGƒe ,á«fó©e ÒZ ∞≤°SCG ,á«fó©e ÒZ òaGƒf äÉ¡LGh
 ¿GQó÷ á«fó©e ÒZ äÉfÉ£H ,ÊÉÑŸG ¿GQó÷ á«fó©e ÒZ ∞«∏¨J OGƒe ,∞≤°SCÓd á«fó©e
 øe ¿GQóL ìGƒdCG ,á«fó©e ÒZ QGóL ìGƒdCG ,ÊÉÑŸG ¿GQó÷ á«fó©e ÒZ äÉfÉ£H ,ÊÉÑŸG
 øe áYƒæ°üŸG  è«LõàdG  ô°UÉæY ,AÉæÑ∏d Êó©e ÒZ QÉWEG  ™e á«LÉLR ìGƒdCG  ,∂«à°SÓÑdG
 áÑ∏°U Ò°SGƒe ,¿GQóé∏d á«fó©e â°ù«d Oó“ π°UGƒa ,ÊÉÑª∏d á«fó©e ÒZ ∞≤°SCG ,êÉLõdG

.(ÊÉÑŸG òaGƒæd êÉLR ,äÉÑcôŸG òaGƒf êÉLR GóY Ée òaGƒf êÉLR ,AÉæÑ∏d á«fó©e ÒZ

¢ûJG »H ΩG »L ôaƒ¡fhôH + ƒfGôHÉc ΩQƒaƒæµJ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉŸCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

É«fÉŸCG ,π°SÉc 34117 ,8 õJÓHõ°ûàjQójôa :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/6/16 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

            ájôµØdG á«µ∏ª∏d πÑ≤à°ùŸG :π```````````«cƒdG º````````°SG
115 :Ü.Q 592 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
148271 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 1 áÄØdG »`a
 á«FÉ«ª«c äGô°†ëà°ùe)π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùe ™æ°U »`a  ΩGóîà°SÓd Ió°ùcCÓd äGOÉ°†e
 äGô°†ëà°ùe áYÉæ°üd ájhÉª«c äÉéàæe ,π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe áYÉæ°U »`a ΩGóîà°SÓd
 ,π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe »`a ΩGóîà°SÓd áeóîà°ùŸG á«FÉ«ª«µdG OGƒŸGh äÉÑ«cÎdG ,π«ªéàdG

.(π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe π«µ°ûàd hCG áZÉ«°üd (á«FÉ«ª«c) á«dhCG OGƒe

Éæ∏«`Ø«°S ÉcƒÑ°S äƒ∏‚G ∞«æé«HR äƒ∏‚G Éà«Hõ«dG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájóædƒH :á`````````````````````````«°ùæ÷G

GóædƒH ,208 ,GóædƒH ,π°ù«ÁRôH 700-37 ,¬jG62 ÉcRódÉØfhôL .∫G ƒj :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/9/2 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

            ájôµØdG á«µ∏ª∏d πÑ≤à°ùŸG :π```````````«cƒdG º````````°SG
115 :Ü.Q 592 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

148273 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 π````«ªŒ  äGô```°†ëà°ùe  ,π```«ªŒ  äGô```°†ëà°ùe)  ΩÉª```ëà°SÓd  á```«∏«ªŒ  äGô°†ëà°ùe
 ,¿ƒ«©∏d  áfƒ∏ŸG  π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùe  ,¢Tƒeô∏d  π«ªŒ  äGô°†ëà°ùe  ,êÉ«µe  ,áfƒ∏ŸG
 äGô°†ëà°ùe  ,Iô°ûÑdÉH  ájÉæ©∏d  π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùe  ,IÉØ°ûdG  π«ªŒ  äGô°†ëà°ùe
 êÉ«µe ,áÑ«W íFGhQh Qƒ£©dG ,ôaÉXC’G ™ª∏Ÿ ájƒ∏Y »∏W á≤ÑW ,∫Éª÷ÉH ájÉæ©∏d π«ªéàdG
 ,π«ªŒ  äGô°†ëà°ùe)¢Tƒeô∏d  π«ªŒ  äGô°†ëà°ùe  ,(π«ªŒ  º≤WCG  ,º°ù÷Gh  ¬Lƒ∏d
 π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe ,¢Tƒeô∏d π«ªŒ äGô°†ëà°ùe ,êÉ«µe ,áfƒ∏ŸG π«ªŒ äGô°†ëà°ùe
 ,Iô°ûÑdÉH  ájÉæ©∏d  π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùe  ,IÉØ°ûdG  π«ªŒ  äGô°†ëà°ùe  ,¿ƒ«©∏d  áfƒ∏ŸG
 Qƒ£©dG  ,ôaÉXC’G  ™``ª∏Ÿ  á```jƒ∏Y  »```∏W  á```≤ÑW  ,∫Éª```÷ÉH  ájÉæ©∏d  π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùe
 äGô°†ëà°ùe)π«ªŒ äGô°†ëà°ùe ,(π«ªŒ º≤WCG ,º°ù÷Gh ¬Lƒ∏d êÉ«µe ,áÑ«W íFGhQh

alamat 109.indd   11 3/31/22   12:08 PM

-40-



(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 äGô°†ëà°ùe ,¢Tƒeô∏d π«ªŒ äGô°†ëà°ùe ,êÉ«µe ,áfƒ∏ŸG π«ªŒ äGô°†ëà°ùe ,π«ªŒ
 ájÉæ©∏d  π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùe  ,IÉØ°ûdG  π«ªŒ  äGô°†ëà°ùe  ,¿ƒ«©∏d  áfƒ∏ŸG  π«ªéàdG
 ,ôaÉXC’G  ™ª∏Ÿ  ájƒ∏Y  »∏W  á≤ÑW  ,∫Éª÷ÉH  ájÉæ©∏d  π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùe  ,Iô°ûÑdÉH
 π«ªŒ  äGô°†ëà°ùe  ,(π«ªŒ  º≤WCG  ,º°ù÷Gh  ¬Lƒ∏d  êÉ«µe  ,áÑ«W  íFGhQh  Qƒ£©dG
 äGô°†ëà°ùe ,êÉ«µe ,áfƒ∏ŸG π«ªŒ äGô°†ëà°ùe ,π«ªŒ äGô°†ëà°ùe)Iô°ûÑdÉH ájÉæ©∏d
 ,IÉØ°ûdG  π«ªŒ  äGô°†ëà°ùe  ,¿ƒ«©∏d  áfƒ∏ŸG  π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùe  ,¢Tƒeô∏d  π«ªŒ
 á≤ÑW ,∫Éª÷ÉH ájÉæ©∏d  π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùe ,Iô°ûÑdÉH  ájÉæ©∏d  π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùe
 ,(π«ªŒ º≤WCG ,º°ù÷Gh ¬Lƒ∏d êÉ«µe ,áÑ«W íFGhQh Qƒ£©dG ,ôaÉXC’G ™ª∏Ÿ ájƒ∏Y »∏W
 äGô°†ëà°ùe ,êÉ«µe ,áfƒ∏ŸG π«ªŒ äGô°†ëà°ùe ,π«ªŒ äGô°†ëà°ùe)á«∏«ªŒ ÆÉÑ°UCG
 ,IÉØ°ûdG  π«ªŒ  äGô°†ëà°ùe  ,¿ƒ«©∏d  áfƒ∏ŸG  π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùe  ,¢Tƒeô∏d  π«ªŒ
 á≤ÑW ,∫Éª÷ÉH ájÉæ©∏d  π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùe ,Iô°ûÑdÉH  ájÉæ©∏d  π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùe

.(π«ªŒ º≤WCG ,º°ù÷Gh ¬Lƒ∏d êÉ«µe ,áÑ«W íFGhQh Qƒ£©dG ,ôaÉXC’G ™ª∏Ÿ ájƒ∏Y »∏W

Éæ∏«`Ø«°S ÉcƒÑ°S äƒ∏‚G ∞«æé«HR äƒ∏‚G Éà«Hõ«dG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájóædƒH :á`````````````````````````«°ùæ÷G

GóædƒH ,208 ,GóædƒH ,π°ù«ÁRôH 700-37 ,¬jG62 ÉcRódÉØfhôL .∫G ƒj :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/9/2 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

            ájôµØdG á«µ∏ª∏d πÑ≤à°ùŸG :π```````````«cƒdG º````````°SG
115 :Ü.Q 592 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

148301 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 Écƒ«HÉàdG ,RQC’G ,á«YÉæ£°U’G Iƒ¡≤dGh hÉcÉµdGh …É°ûdGh Iƒ¡≤dG) Iƒ¡≤dG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe
 ,äÉjƒ∏◊Gh  ô``FÉ£ØdGh  õÑ```ÿG  ,Üƒ```Ñ◊G  ø```e  áYƒæ°üŸG  äGô°†ëà°ùŸGh  ≥«bódG  ,ƒZÉ°ùdGh
 ,∫OôÿG ,í∏ŸG ,õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿG ,Oƒ°SC’G π°ù©dGh πëædG π°ùY ,áé∏ãŸG äÉjƒ∏◊G
 …É°ûdGh Iƒ¡≤dG)hÉcÉµdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe ,(è∏ãdG ,äGQÉ¡ÑdG ,(πHGƒàdG) äÉ°ü∏°üdGh πÿG
 áYƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸGh ≥«bódG ,ƒZÉ°ùdGh Écƒ«HÉàdG ,RQC’G ,á«YÉæ£°U’G Iƒ¡≤dGh hÉcÉµdGh
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 ,Oƒ°SC’G π°ù©dGh πëædG π°ùY ,áé∏ãŸG äÉjƒ∏◊G ,äÉjƒ∏◊Gh ôFÉ£ØdGh õÑÿG ,ÜƒÑ◊G øe
 ,(è∏ãdG ,äGQÉ¡ÑdG ,(πHGƒàdG) äÉ°ü∏°üdGh πÿG ,∫OôÿG ,í∏ŸG ,õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿG
 Écƒ«HÉàdG ,RQC’G ,á«YÉæ£°U’G Iƒ¡≤dGh hÉcÉµdGh …É°ûdGh Iƒ¡≤dG)…É°ûdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe
 ,äÉjƒ∏◊Gh  ôFÉ£ØdGh  õÑÿG  ,ÜƒÑ◊G  øe  áYƒæ°üŸG  äGô°†ëà°ùŸGh  ≥«bódG  ,ƒZÉ°ùdGh
 ,∫OôÿG ,í∏ŸG ,õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿG ,Oƒ°SC’G π°ù©dGh πëædG π°ùY ,áé∏ãŸG äÉjƒ∏◊G
 Iƒ¡≤dG)RQ’G ≈∏Y á°ù°SDƒe áØ«`ØN áª©WG ,(è∏ãdG ,äGQÉ¡ÑdG ,(πHGƒàdG) äÉ°ü∏°üdGh πÿG
 äGô°†ëà°ùŸGh ≥«bódG ,ƒZÉ°ùdGh Écƒ«HÉàdG ,RQC’G ,á«YÉæ£°U’G Iƒ¡≤dGh hÉcÉµdGh …É°ûdGh
 π°ù©dGh πëædG π°ùY ,áé∏ãŸG äÉjƒ∏◊G ,äÉjƒ∏◊Gh ôFÉ£ØdGh õÑÿG ,ÜƒÑ◊G øe áYƒæ°üŸG
 ,äGQÉ¡ÑdG ,(πHGƒàdG) äÉ°ü∏°üdGh πÿG ,∫OôÿG ,í∏ŸG ,õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿG ,Oƒ°SC’G

.(è∏ãdG

ROƒa hôLG ∫ÉcÉJƒc :º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg :á`````````````````````````«°ùæ÷G

óæ¡dG ,’GÒc ,683577 Ú°ûJƒc ,‹ÉeÉ‚CG ,QƒfÉcƒe :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/9/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

            ájôµØdG á«µ∏ª∏d πÑ≤à°ùŸG :π```````````«cƒdG º````````°SG
115 :Ü.Q 592 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

148543 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.ºYÉ£ŸGh »gÉ≤ŸG äÉeóN

á«ŸÉ©dG ƒª°ùdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/9/15 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
148586 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
 ÊGƒ«◊G  øª°ùdGh IQƒcòŸG OGƒŸG äÉ≤à°ûeh Ö`«∏◊Gh ¿É``ÑLC’Gh ¿É``ÑdCG) Ö«∏◊G  äÉéàæe
 Ö∏©dG »`a áXƒØëŸG ájòZC’Gh øjQÉZQÉŸGh πcCÓd ídÉ°üdG äƒjõdGh ¿ƒàjõdG âjRh »JÉÑædGh
 äÉLôîà°ùeh áÑ∏©ŸG Ωƒë∏dGh Ωƒë∏dGh äÉ«HôŸGh á«¡£ŸGh áØØéŸG äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØdGh

.(ÓjóJôŸGh Ωƒë∏dG

¢SCGôdG ËôµdG óÑYh ÂÉZ óªfi ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
ájQƒ°S :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 3919/19 ºbQ QÉ≤©dÉH »°VQC’G ≥HÉ£dÉH ¿ÉcO ¢VÉ«ÑdG ,IÉªM ,ÉjQƒ°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ÉjQƒ°S ,ËôµdG óÑY ÊÉãdG ≥jôØdG ∂∏e áãdÉK ájQÉ≤Y

2021/9/18 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            ájôµØdG á«µ∏ª∏d πÑ≤à°ùŸG :π```````````«cƒdG º````````°SG

115 :Ü.Q 592 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

148590 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

 ,∂«dóàdG  äÉfƒdÉ°U ,¿Gƒ«◊G  hCG  ¿É°ùfEÓd  ∫Éª÷Gh á«ë°üdG  ájÉYôdG)  á«ë°üdG  ájÉYôdG
 êÓ©dG  äÉeóN  ,¢ù«ª°ûàdG  äÉeóN  ,QÉîÑdG  äÉeÉªM  ,ÉÑ°ùdG  äÉfƒdÉ°Uh  á«ë°üdG  õcGôŸG
 ,øjó«dG  ôaÉXCÉH  ájÉæ©dG  ,π«ªéàdG  äÉfƒdÉ°U  äÉeóN  ,ô©°ûdG  íjô°ùJ  äÉeóN  ,Qƒ£©dÉH
 äÉeóN ,QƒgõdG ≥«°ùæJ ,É¡H ájÉæ©dGh äÉfGƒ«◊G ∞«¶æJ ,º°TƒdG ,Úeó≤dG ôaÉXCÉH ájÉæ©dG
 ¿É°ùfEÓd ∫Éª÷Gh á«ë°üdG ájÉYôdÉH á≤∏©àŸG IQƒ°ûŸG Ëó≤Jh äGQÉ°ûà°S’G ,∫Éª÷ÉH ájÉæ©dG
 Ëó≤Jh  äGQÉ°ûà°S’G  ,∫Éª÷G  á≤∏©àŸG  ájQÉ°ûà°S’G  äÉeóÿGh  äGQÉ°ûà°S’G  ,¿Gƒ«◊G  hCG
 ájÉæ©dÉH ≥∏©àj Éª«`a IQƒ°ûŸG Ëó≤Jh äGQÉ°ûà°S’G ,π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe á≤∏©àŸG IQƒ°ûŸG
 IQƒ°ûŸG  Ëó≤Jh  äÉeƒ∏©ŸG  ,Iô°ûÑdÉH  ájÉæ©dG  ¿CÉ°ûH  IQƒ°ûŸG  Ëó≤Jh  äGQÉ°ûà°S’G  ,º°ù÷ÉH
 ájQÉ°ûà°S’G  äÉeóÿG  ,êÉ«cÉŸG  ≈∏Y  ájQÉ°ûà°S’G  äÉeóÿGh  äGQÉ°ûà°S’G  ,∫Éª÷G  ¿CÉ°ûH
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 IQƒ°ûŸG Ëó≤Jh âfÎfE’G ÈY äGQÉ°ûà°S’G ,¬àdGREG hCG êÉ«cÉŸG ™°Vh ¿CÉ°ûH IQƒ°ûŸG Ëó≤Jh
 äGô°†ëà°ùe  øY  IQƒ°ûŸG  Ëó≤Jh  ájQÉ°ûà°S’G  äÉeóÿG  ,êÉ«µe  äÉeóN  ,êÉ«cÉŸG  ¿CÉ°ûH

.(á«Ñ£dG äÉeóÿG ,π«ªéàdG

Éæ∏«`Ø«°S ÉcƒÑ°S äƒ∏‚G ∞«æé«HR äƒ∏‚G Éà«Hõ«dG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájóædƒH :á`````````````````````````«°ùæ÷G

GóædƒH ,π°ù«ÁRôH 700-37 ,¬jG62 ÉcRódÉØfhôL .∫G ƒj :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/9/18 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

            ájôµØdG á«µ∏ª∏d πÑ≤à°ùŸG :π```````````«cƒdG º````````°SG
115 :Ü.Q 592 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

148595 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ∂dP »`a ÉÃ) øjôNCÓd á∏ª÷ÉH ™«ÑdGh áFõéàdÉH ™«ÑdG) ∞JÉ¡dG ÈY ≥jƒ°ùàdG äÉeóN
 π«¨°ûJh ,á«ª«¶æàdG äGQÉ°ûà°S’Gh ∫ÉªYC’G IQGOEGh ™∏°ùdG øe áYƒæàe áYƒªéŸ ,(™bGƒŸG ÈY
 ójÈdG  ÈY  ™«ÑdG  äÉÑ∏W  ,™∏°ùdG  ™«H  ,âfÎfE’G  ÈY  ∂dP  »`a  ÉÃ  äÉYOƒà°ùŸGh  ôLÉàŸG
/h ™«Hh AGô°ûd âfÎfE’G ÈY ájQÉéàdG ¢VQÉ©ŸG AGôLEG ,AGô°ûdG ôeGhCG ™e πeÉ©àdG ,™∏°ù∏d
 ,ÖjƒdG ™bGƒe ≈∏Y äÉeóÿG Ëó≤Jh ™∏°ù∏d ¿ÓYE’Gh ≥jƒ°ùàdG ,äÉeóÿGh ™∏°ùdG ∫OÉÑJ hCG
 ™∏°ù∏d èjhÎdÉH á≤∏©àŸG äÉª«¶æàdGh ¢VQÉ©ŸGh ájQÉéàdG ¢VQÉ©ŸG »`a ácQÉ°ûŸGh º«¶æàdG

.(áeó≤ŸG äÉeóÿGh

Éæ∏«`Ø«°S ÉcƒÑ°S äƒ∏‚G ∞«æé«HR äƒ∏‚G Éà«Hõ«dG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájóædƒH :á`````````````````````````«°ùæ÷G

GóædƒH ,π°ù«ÁRôH 700-37 ,¬jG62 ÉcRódÉØfhôL .∫G ƒj :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/9/18 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

            ájôµØdG á«µ∏ª∏d πÑ≤à°ùŸG :π```````````«cƒdG º````````°SG
115 :Ü.Q 592 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
150235 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 7 áÄØdG »`a
 ,ïÑ£ŸG äGhOCG ,äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G Ò°†ëàd ä’BGh øFÉµe ,á«FÉHô¡c Iõ¡LCG) ä’BG øMÉ£e
 øMÉ£ŸG É¡«`a ÉÃ øMÉ£e ,ájòZCG äÉ÷É©e ,áÄØdG Gòg »`a IOƒLƒe äGó©eh Iõ¡LCG ,äGhOC’G
 É¡«`a ÉÃ äÉWÓN ,á«FÉHô¡µdG πHGƒàdG øMÉ£eh ,á«FÉHô¡µdG Iƒ¡≤dG øMÉ£e ,á«FÉHô¡µdG
 øMÉ£eh  á«FÉHô¡µdG  Iƒ¡≤dG  øMÉ£e  ∂dP  »`a  ÉÃ  ,øMÉ£e  ,á«FÉHô¡µdG  äÉWÓÿG
 ä’BG ,äÉ«°†ª◊G äGQÉ°üY ∂dP »`a ÉÃ ,á«FÉHô¡µdG Ò°ü©dG äGQÉ°üY ,á«FÉHô¡µdG πØ∏ØdG
 ´Éæ```°U ,á``jRÉ¨dG äÉHhô°ûŸG ™æ°U ä’BG  ∂dP »`a ÉÃ ,á«µ«fÉµ«ehô¡µdG äÉHhô°ûŸG Ò°†–
 äÉWÓ``ÿG  ∂dP  »```a  É``Ã  ,á«FÉHô¡c  äÉWÓN  ,è∏ãdG  ábÓM  äÉæ«cÉe  ,IóªéŸG  iƒ∏◊G
 ä’BG  ,ádƒªëŸG  á«FÉHô¡µdG  äÉWÓÿG  ,á∏FÉ°ùdG  äÉWÓÿGh  ΩÉ©£dG  äÉWÓNh  á«dõæŸG
 ,äGQÉ°üY ,á«dBG OóYh ä’BG ,á«FÉHô¡µdG ÚcÉµ°ùdG ∂dP »`a ÉÃ ,á«FÉHô¡c íjô°ûJh ™«£≤J
 ,∂«°T ∂∏«ŸG ™æ°U ä’BG ,Ò°ü©dG êGôîà°SG ä’BG ,QÉ°†ÿG ô°üY ä’BG ,á¡cÉØdG ô°üY ä’BG
 ïÑ£ŸG äGhOCG ,áÄØdG Gòg »`a IOƒLƒe äGó©eh Iõ¡LCG ,äGhOC’G ,á«dõæŸG á«FÉHô¡µdG Iõ¡LC’G
 Iõ¡LCGh ïÑ£ŸG Iõ¡LCG  ,áÄØdG  √òg »`a äGó©ŸGh Iõ¡LC’Gh äGhOC’Gh AÉHô¡µdÉH  πª©J »àdG

.(á«FÉHô¡c Iõ¡LCG ,áÄØdG √òg »`a ΩÉ©£dG OGóYEGh

∂fG ,¬jG ¢SG ƒj π«`ØjôH :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG ,90501 ¬jG »°S ,¢ùfGQƒJ ,»`aG ¿Òà°ùjh ¢SG 19400 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2021/11/18 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            ájôµØdG á«µ∏ª∏d πÑ≤à°ùŸG :π```````````«cƒdG º````````°SG

115 :Ü.Q 592 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
150236 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a
 Iƒ¡≤dG ä’BG ,áÄØdG √òg »`a ïÑ£dG äBÉ°ûæeh ,äGó©e ,Iõ¡LCG ,äGhOCG) »¡W äGó©eh Iõ¡LCG
 ä’BG  ,ƒ°ùjÈ°SE’Gh  ƒæ«°ûàHÉµdG  äÉ©fÉ°U  ,á«FÉHô¡µdG  Iƒ¡≤dG  ∂dP  »`a  ÉÃ  ,ƒ°ùjÈ°SE’Gh
 ÒªîJh ¢ü«ª– RÉ¡L ,Iƒ¡≤∏d á«FÉHô¡c (≥jQÉHCG) äÉjÓZ ,á«FÉHô¡µdG §«≤æàdÉH Iƒ¡≤dG
 ,á«FÉHô¡µdG Iƒ¡≤dG Ò°†– ä’BG ,ÉgÒªîJh Iƒ¡≤dG á«`Ø°üàd RÉ¡L ∂dP »`a ÉÃ ,Iƒ¡≤dG
 Iƒ¡b ≥jQÉHCGh  ,á«FÉHô¡µdG  Iƒ¡≤dG  ≥jQÉHCG  ,á«FÉHô¡c Iƒ¡b äÉjÓZ ,á«FÉHô¡c Iƒ¡b ôJÓa
 πª©j  RÉ¡L  ,»æ¡ŸG  hCG  ‹õæŸG  ΩGóîà°SÓd  ∂dP  πc  ,äÉ°üªfi  ≈∏Y  πªà°ûJ  á«FÉHô¡c
 ,Iƒ¡≤dG äÉHhô°ûe ™æ°üd Iõ¡LCGh Iƒ¡≤dG ™≤f RÉ¡L ∂dP »`a ÉÃ ,Iƒ¡≤dG ™æ°üd AÉHô¡µdÉH
 ,√É«ŸG  Úî°ùJ  Iõ¡LCG  ,á«FÉHô¡µdG  …É°ûdG  ™æ°U  äÉæcÉe  ,á«FÉHô¡µdG  Ö«∏◊G  IƒZQ  áæcÉe
 ™æ°üd »FÉHô¡µdG √É«ŸG Úî°ùJ RÉ¡L ,QGô÷G hCG ≥jQÉHCG ,á«FÉHô¡µdG äÉjÓ¨dG ∂dP »`a ÉÃ
 É°üY ∂dP »`a ÉÃ ,QÉîÑdG ó«dƒàd RÉ¡L ,…QƒØdG øNÉ°ùdG AÉŸG  OGóeE’ RÉ¡Lh ,äÉHhô°ûŸG
 (Úî°ùJ)  Ò°†ëàd  á«FÉHô¡c  ÒZ  Iõ¡LCG  ,QÉîÑdG  äÉæcÉe  ,Ö«∏ë∏d  IƒZQ  πª©d  QÉîH
 ÉÃ ,äÉ°üªëŸG ,Iƒ¡≤dG ™æ°üd ∂dP »`a ÉÃ)Iƒ¡≤dG ™æ°üd á«FÉHô¡c äÉæµe ,(,äÉHhô°ûŸG
 »`a ÉÃ ,¢ûàjhófÉ°ùdG äÉ©fÉ°Uh ¢ùHÉµe ,¢ü«ªëàdG äÉjGƒ°Th ¢ü«ªëàdG ¿GôaCG ∂dP »`a
 ïÑW RÉ¡L ,õÑÿG ™æ°U äÉæµe ,õÑÿG ¿GôaCG ∂dP »`a ÉÃ ,õÑÿG ä’BG ,πaGƒdG óbGƒe ∂dP
 ,ΩÉ©£dG ôNGƒH ,ádhÉ£dG í£°S ïÑW ¿GôaCG ,óbGƒŸG ,ÊGhCG ,óbGƒŸG ∂dP »`a ÉÃ ,»FÉHô¡c
 ,áÄ«£H äÉNÉÑW ,RQC’G äÉNÉÑW ,áæNÉ°ùdG ¥ÉÑWC’Gh ,¿GôaC’Gh ∞jhôµjÉŸG äÉNÉÑW ,äÉjGƒ°T
 á«YhCG ,äÉjGƒ°Th ‹É≤e ,á«æ«°üdG ‹É≤ŸG ,‹É≤ŸG ,á«FÉHô¡c Qhób ,á«FÉHô¡c §¨°V ôLÉæW
 »∏≤dG  äGhOCGh  á≤«ª©dG  ‹É≤ŸG  ∂dP  »`a  ÉÃ  ,»∏≤dG  RÉ¡L  ,§¨°†dÉH  ƒ¡£∏d  ¢†HÉ≤e  äGP
 iƒ∏◊G  ´Éæ°U  ,¢†«ÑdG  äÉNÉÑW ,…hÉµŸGh  á«FÉHô¡µdG  πaGƒdG  ™æ°U  äÉæ«cÉe  ,á«FÉHô¡µdG
 ÉÃ ,(Iõ¡LCG) á∏FÉ°S äGOÈe ,á«FÉHô¡µdG QÉ°ûØdG ¢SôHƒH ,Ëôc ¢ùjB’G ™æ°U ä’BG ,IóªéŸG

.(íFGhôdG äGô°TÉf ,ádƒªfi á«FÉHô¡c …hÉ°ûe ,ò«ÑædG äGOÈeh √É«ŸG äGOÈe ∂dP »`a
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
∂fG ,¬jG ¢SG ƒj π«`ØjôH :º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G
 IóëàŸG äÉj’ƒdG ,90501 ¬jG »°S ,¢ùfGQƒJ ,»`aG ¿Òà°ùjh ¢SG 19400 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G
2021/11/18 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

            ájôµØdG á«µ∏ª∏d πÑ≤à°ùŸG :π```````````«cƒdG º````````°SG
115 :Ü.Q 592 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

150237 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 7 áÄØdG »`a

 áª©WC’G  Ò°†ëàd  ä’BGh  øFÉµe  ,á«FÉHô¡c  Iõ¡LCG)  á«dõæŸG  äÉjÉ¨∏d  á«FÉHô¡c  øMÉ£e
 ,ájòZCG äÉ÷É©e ,áÄØdG Gòg »`a IOƒLƒe äGó©eh Iõ¡LCG ,äGhOC’G ,ïÑ£ŸG äGhOCG ,äÉHhô°ûŸGh
 πHGƒàdG  øMÉ£eh  ,á«FÉHô¡µdG  Iƒ¡≤dG  øMÉ£e  ,á«FÉHô¡µdG  øMÉ£ŸG  É¡«`a  ÉÃ  øMÉ£e
 øMÉ£e  ∂dP  »`a  ÉÃ  ,øMÉ£e  ,á«FÉHô¡µdG  äGÉWÓÿG  É¡«`a  ÉÃ  äÉWÓN  ,á«FÉHô¡µdG
 ∂dP »`a ÉÃ ,á«FÉHô¡µdG Ò°ü©dG äGQÉ°üY ,á«FÉHô¡µdG πØ∏ØdG øMÉ£eh á«FÉHô¡µdG Iƒ¡≤dG
 ™æ°U ä’BG ∂dP »`a ÉÃ ,á«µ«fÉµ«ehô¡µdG äÉHhô°ûŸG Ò°†– ä’BG ,äÉ«°†ª◊G äGQÉ°üY
 ÉÃ ,á«FÉHô¡c äÉWÓN ,è∏ãdG ábÓM äÉæ«cÉe ,IóªéŸG iƒ∏◊G ´Éæ°U ,ájRÉ¨dG äÉHhô°ûŸG
 á«FÉHô¡µdG äÉWÓÿG ,á∏FÉ°ùdG äÉWÓÿGh ΩÉ©£dG äÉWÓNh á«dõæŸG äÉWÓÿG ∂dP »`a
 OóYh ä’BG ,á«FÉHô¡µdG ÚcÉµ°ùdG ∂dP »`a ÉÃ ,á«FÉHô¡c íjô°ûJh ™«£≤J ä’BG ,ádƒªëŸG
 ™æ°U ä’BG ,Ò°ü©dG êGôîà°SG ä’BG ,QÉ°†ÿG ô°üY ä’BG ,á¡cÉØdG ô°üY ä’BG ,äGQÉ°üY ,á«dBG
 ,áÄØdG Gòg »`a IOƒLƒe äGó©eh Iõ¡LCG ,äGhOC’G ,á«dõæŸG á«FÉHô¡µdG Iõ¡LC’G ,∂«°T ∂∏«ŸG
 Iõ¡LCG  ,áÄØdG  √òg  »`a  äGó©ŸGh  Iõ¡LC’Gh  äGhOC’Gh  AÉHô¡µdÉH  πª©J  »àdG  ïÑ£ŸG  äGhOCG

.(á«FÉHô¡c Iõ¡LCG ,áÄØdG √òg »`a ΩÉ©£dG OGóYEGh Iõ¡LCGh ïÑ£ŸG
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
∂fG ,¬jG ¢SG ƒj π«`ØjôH :º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G
 IóëàŸG äÉj’ƒdG ,90501 ¬jG »°S ,¢ùfGQƒJ ,»`aG ¿Òà°ùjh ¢SG 19400 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G
2021/11/18 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

            ájôµØdG á«µ∏ª∏d πÑ≤à°ùŸG :π```````````«cƒdG º````````°SG
115 :Ü.Q 592 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

150238 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a

 Iƒ¡≤dG ä’BG ,áÄØdG √òg »`a ïÑ£dG äBÉ°ûæeh ,äGó©e ,Iõ¡LCG ,äGhOCG) »¡W äGó©eh Iõ¡LCG
 ä’BG  ,ƒ°ùjÈ°SE’Gh  ƒæ«°ûàHÉµdG  äÉ©fÉ°U  ,á«FÉHô¡µdG  Iƒ¡≤dG  ∂dP  »`a  ÉÃ  ,ƒ°ùjÈ°SE’Gh
 ÒªîJh ¢ü«ª– RÉ¡L ,Iƒ¡≤∏d á«FÉHô¡c (≥jQÉHCG) äÉjÓZ ,á«FÉHô¡µdG §«≤æàdÉH Iƒ¡≤dG
 ,á«FÉHô¡µdG Iƒ¡≤dG Ò°†– ä’BG ,ÉgÒªîJh Iƒ¡≤dG á«`Ø°üàd RÉ¡L ∂dP »`a ÉÃ ,Iƒ¡≤dG
 Iƒ¡b ≥jQÉHCGh  ,á«FÉHô¡µdG  Iƒ¡≤dG  ≥jQÉHCG  ,á«FÉHô¡c Iƒ¡b äÉjÓZ ,á«FÉHô¡c Iƒ¡b ôJÓa
 πª©j  RÉ¡L  ,»æ¡ŸG  hCG  ‹õæŸG  ΩGóîà°SÓd  ∂dP  πc  ,äÉ°üªfi  ≈∏Y  πªà°ûJ  á«FÉHô¡c
 ,Iƒ¡≤dG äÉHhô°ûe ™æ°üd Iõ¡LCGh Iƒ¡≤dG ™≤f RÉ¡L ∂dP »`a ÉÃ ,Iƒ¡≤dG ™æ°üd AÉHô¡µdÉH
 ,√É«ŸG  Úî°ùJ  Iõ¡LCG  ,á«FÉHô¡µdG  …É°ûdG  ™æ°U  äÉæcÉe  ,á«FÉHô¡µdG  Ö«∏◊G  IƒZQ  áæcÉe
 ™æ°üd »FÉHô¡µdG √É«ŸG Úî°ùJ RÉ¡L ,QGô÷G hCG ≥jQÉHCG ,á«FÉHô¡µdG äÉjÓ¨dG ∂dP »`a ÉÃ
 É°üY ∂dP »`a ÉÃ ,QÉîÑdG ó«dƒàd RÉ¡L ,…QƒØdG øNÉ°ùdG AÉŸG  OGóeE’ RÉ¡Lh ,äÉHhô°ûŸG
 (Úî°ùJ)  Ò°†ëàd  á«FÉHô¡c  ÒZ  Iõ¡LCG  ,QÉîÑdG  äÉæcÉe  ,Ö«∏ë∏d  IƒZQ  πª©d  QÉîH
 ÉÃ ,äÉ°üªëŸG ,Iƒ¡≤dG ™æ°üd ∂dP »`a ÉÃ) Iƒ¡≤dG ™æ°üd á«FÉHô¡c äÉæµe ,(äÉHhô°ûŸG
 »`a ÉÃ ,¢ûàjhófÉ°ùdG äÉ©fÉ°Uh ¢ùHÉµe ,¢ü«ªëàdG äÉjGƒ°Th ¢ü«ªëàdG ¿GôaCG ∂dP »`a
 ïÑW RÉ¡L ,õÑÿG ™æ°U äÉæµe ,õÑÿG ¿GôaCG ∂dP »`a ÉÃ ,õÑÿG ä’BG ,πaGƒdG óbGƒe ∂dP
 ,ΩÉ©£dG ôNGƒH ,ádhÉ£dG í£°S ïÑW ¿GôaCG ,óbGƒŸG ,ÊGhCG ,óbGƒŸG ∂dP »`a ÉÃ ,»FÉHô¡c
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ,áÄ«£H äÉNÉÑW ,RQC’G äÉNÉÑW ,áæNÉ°ùdG ¥ÉÑWC’Gh ,¿GôaC’Gh ∞jhôµjÉŸG äÉNÉÑW ,äÉjGƒ°T
 á«YhCG ,äÉjGƒ°Th ‹É≤e ,á«æ«°üdG ‹É≤ŸG ,‹É≤ŸG ,á«FÉHô¡c Qhób ,á«FÉHô¡c §¨°V ôLÉæW
 »∏≤dG  äGhOCGh  á≤«ª©dG  ‹É≤ŸG  ∂dP  »`a  ÉÃ  ,»∏≤dG  RÉ¡L  ,§¨°†dÉH  ƒ¡£∏d  ¢†HÉ≤e  äGP
 iƒ∏◊G  ´Éæ°U  ,¢†«ÑdG  äÉNÉÑW ,…hÉµŸGh  á«FÉHô¡µdG  πaGƒdG  ™æ°U  äÉæ«cÉe  ,á«FÉHô¡µdG
 ÉÃ ,(Iõ¡LCG) á∏FÉ°S äGOÈe ,á«FÉHô¡µdG QÉ°ûØdG ¢SôHƒH ,Ëôc ¢ùjB’G ™æ°U ä’BG ,IóªéŸG

.(íFGhôdG äGô°TÉf ,ádƒªfi á«FÉHô¡c …hÉ°ûe ,ò«ÑædG äGOÈeh √É«ŸG äGOÈe ∂dP »`a

∂fG ,¬jG ¢SG ƒj π«`ØjôH :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG ,90501 ¬jG »°S ,¢ùfGQƒJ ,»`aG ¿Òà°ùjh ¢SG 19400 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2021/11/18 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            ájôµØdG á«µ∏ª∏d πÑ≤à°ùŸG :π```````````«cƒdG º````````°SG

115 :Ü.Q 592 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

150489 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.ájôµ°ùdG äÉjƒ∏◊Gh õHÉîŸG äÉéàæe ™«Ñd ∂«JƒH

IQÉéà∏d …ôª©ŸG óªfi øH ó°TGQ øH ≈«ëj :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
150745 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
.ájôµ°S äÉjƒ∏M

áãjó◊G AÉØ°üdG QGƒfCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

150897 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

.äGQƒµjOh Iõ¡LCGh ,äGó©e ÒLCÉJ ,äGô“Dƒe º«¶æJ ,¢Vhô©dG º«¶æJ ,¬«`aôJ äÓØM º«¶æJ

äÉÑ°SÉæª∏d óéŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

alamat 109.indd   21 3/31/22   12:08 PM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
151307 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
.¢ùHÓŸG »ch π«°ùZ

Iõ«ªàŸG ¿ƒ«∏g :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151320 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 ,»```∏NGódG Qƒ```µjódG º``«ª°üJ ,AÉ```°ûfE’G äÉ```££flh º``«eÉ°üJ º°SQ ,ájQÉª©ŸG äGQÉ°ûà°S’G
.§FGôÿG º°SQ äÉeóN

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á«æWƒdG ¢ü°üîàdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 109.indd   22 3/31/22   12:08 PM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
151712 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a
.(±ÉaõdGh ìGôaC’G ÚJÉ°ùa) ÚJÉ°ùa ÒLCÉJ

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152022 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ¢ùHÓe  ,á«∏NGO  ¢ùHÓe  äGQGó°U  ,á```«à–  π```jhGô°S  ,¢ù```HÓe  äÉ``bÉj  ,¢ùHÓª∏d  ä’É«°T
 ä’ÉªM ,IÒ°üb ÜQGƒL ,äGÎ°S ,∫PÉÑe ,ä’É°T ,¢ùHÓe áeõMCG ,¢ùHÓe ¢ùfGôH ,á«fÉàc
 IÒ°üb ¿É°üªb ,¢ü«ª≤dG Qó°U ,¿É°üªb ,äÉfÉÑ°V á«∏NGO ∫É©f ,ÜQGƒé∏d á£HQCG ,ÜQGƒé∏d

.¢ùHÓe ,ΩÉªcC’G

á«ÑgòdG áfGOõe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/22 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152024 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

ájô°ü©dG AGô°†ÿG á°ùª∏dG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/22 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152287 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.(É°SÉ°SCG πµ°ûH äÉÑLh Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG)

IQÉéà∏d Ú≤«dG áª°üH :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/31 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 109.indd   24 3/31/22   12:08 PM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152301 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.É¡JÉ≤ë∏eh á«YÉæ£°U’G »∏◊G ™«H

IóëàŸG ¢ShOôØdG ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152304 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.äÉLƒ°ùæŸGh á°ûªbC’G ™«H

á°ûªbCÓd áé°ùfC’G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 109.indd   25 3/31/22   12:08 PM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152305 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.ôjó°üàdGh OGÒà°S’G ä’Éch äÉeóN

π≤ædGh IQÉéà∏d √Écô°Th Rhõªc ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152306 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

óéŸG øjôb :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 109.indd   26 3/31/22   12:08 PM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152307 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 ,∫õædG õéM ,∫õædG äÉeóN ,ìÉ«°ùdG áeÉbEG øcÉeCG äÉeóN ,¥OÉæØdG äÉeóN ,º«ÿG ÒLCÉJ
 ,»gÉ≤ŸG äÉeóN ,ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH øjƒªàdG ,∫õædGh ¥OÉæØdG áeÉbE’G ÚeCÉJ ÖJÉµe äÉeóN
 á∏≤æàŸG hCG áàbDƒŸG ºYÉ£ŸG äÉeóN ,äÉª«fl »°VGQCG äÓ«¡°ùJ Ò`aƒJ ,äÉjÒàaÉµdG äÉeóN
 äÉeóN ,¥OÉæØdG  »`a  õé◊G  ,ºYÉ£ŸG  äÉeóN ,áàbDƒŸG  áeÉbE’G  øcÉeCG  ÒLCÉJ  ,äÉæ«àfÉµdG
 äÉª«fl  äÉeóN  ,áØ«`ØÿG  äÉÑLƒdG  Ëó≤J  ºYÉ£e  äÉeóN  ,á«JGòdG  áeóÿG  ºYÉ£e
 ¥OÉæØdG äÉeóN ,áàbDƒŸG áeÉbE’G øcÉeCG õéM ,á∏≤æàŸG ÊÉÑŸG ÒLCÉJ ,áeÉbEG øcÉeCG äÓ£©dG
 ÒLCÉJ ,á«LÉLõdG ÊGhC’Gh óFGƒŸG äÉ°VÉ«Hh óFGƒŸGh »°SGôµdG ÒLCÉJ ,äÓ«JƒŸG IÒ¨°üdG
 áàbDƒŸG  áeÉbE’G  øcÉeCG  »`a  ∫ÉÑ≤à°S’G  äÉeóN  ,ïÑ£dG  Iõ¡LCG  ÒLCÉJ  ,äÉYÉªàL’G  ±ôZ

.á°û«°ûdG ádÉ°U äÉeóN ,IQOÉ¨ŸGh ∫ƒ°UƒdG ä’ÉM IQGOEG

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152309 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.IõgÉL ¢ùHÓŸGh ,¢ùHÓŸG ™«H

QÉªãà°SÓd ¥QRC’G OQhR’ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 109.indd   27 3/31/22   12:08 PM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152310 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
.á«∏°ùàdG äÉeóN

á°VÉjô∏d á«dhódG á«ÁOÉcC’G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152313 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.¥OÉæØdG äÉeóN

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

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 109.indd   28 3/31/22   12:08 PM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152314 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

á«ŸÉ©dG ïHÉ£ŸG º«gÉØe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152315 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

…QÉéàdG ôjƒ£à∏d ájQƒWGÈeE’G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 109.indd   29 3/31/22   12:08 PM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152316 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
 äÉeóN  ,∫Éª÷ÉH  ájÉæ©dG  äÉeóN  ,øjó«dG  ôaÉXCÉH  ájÉæ©dG  ,π«ªéàdG  äÉfƒdÉ°U  äÉeóN

.êÓ©dG

Ω.¢T.¢T ≥KGƒdG ¢SÉ°SC’G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152318 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.á«dõæŸG ä’ƒcCÉŸG ™«H òØæe

áãjó◊G ¥GhPC’G øcQ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 109.indd   30 3/31/22   12:08 PM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152319 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.‹õæŸG çÉKCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

á«ŸÉ©dG ¿É¡jô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152320 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ∫RÉ```©dG  Ö```«côJh  äGQÉ«```°ùdÉH  ájÉæ©dG  äÉéàæe  πª°ûJ)  äÉÑcôŸG  äGQGƒ°ù°ùcGh  áæjR  ™«H)
.((…QGô◊G

∫ÉªYCÓd IƒNC’G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152321 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.(í∏ŸGh πHGƒàdGh hÉcÉµdGh Iƒ¡≤dGh …É°ûdGh ôµ°ù∏d á∏ª÷ÉH ™«ÑdG)

áãjó◊G áæ°SGƒ◊G …OGh ∫ÉÑL :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152322 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸGh ºYÉ£ŸG

á«dhódG íàØàŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 109.indd   32 3/31/22   12:08 PM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152323 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
.±É÷G ∞«¶æàdG ,π«°ù¨dG ,¢ùHÓŸG ∞«¶æJ ,¢ùHÓŸG ójóŒ ,¢ùHÓŸG »ch π«°ùZ

IQÉéà∏d ÊÉ¡ÑædG ióæ∏÷G á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152324 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

á«ÑgòdG ¥ÉØJ’G å∏ãe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 109.indd   33 3/31/22   12:08 PM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152326 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
 ∫É› »`a äGQÉ°ûà°SG ,Üƒ°SÉM èeGôH åjó– ,á«Hƒ°SÉM èeGôH º«ª°üJ ,Üƒ°SÉ◊G á›ôH
 ,Üƒ°SÉ◊G  äÉfÉ«H  ´ÉLÎ°SG  ,Üƒ°SÉM  èeGôH  ÒLCÉJ  ,Üƒ°SÉ◊G  Iõ``¡LCG  ôjƒ£Jh  º«ª°üJ
 »`a äGQÉ°ûà°SG  ,á«Hƒ°SÉM èeGôH π«ª– ,âfÎfE’G ™``bGƒe π«©ØJ ,Üƒ°SÉM èeGôH áfÉ«°U
 áª¶fCG  áÑbGôe  ,á«Hƒ°SÉ◊G  äÉ°ShÒ`ØdG  øe  ájÉbƒdG  äÉeóN  ,á«Hƒ°SÉ◊G  äÉ«›ÈdG
 äÉ«›ÈdG ,âfÎfE’G ™bGƒe º«ª°üJ »`a ájQÉ°ûà°SG äÉeóN ,ó©H øY ∫hGóàdÉH Üƒ°SÉ◊G
 áÑ°Sƒ◊G ,äÉfÉ«Ñ∏d ÊhÎµdEG øjõîJ ,äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJ »`a IQÉ°ûà°S’G ,SaaS äÉeóîc
 »`a  IQÉ°ûà°S’G  äÉeóN  ,Üƒ°SÉ◊G  É«LƒdƒæµJ  ∫É›  »`a  IQÉ°ûà°S’G  äÉeóN  ,á«HÉë°ùdG
 É«LƒdƒæµJ äÉ°üæe ,äÉfÉ«ÑdG øeCG ∫É› »`a IQÉ°ûà°S’G äÉeóN ,âfÎfE’G ≈∏Y øeC’G ∫É›

.πªY ábÉ£H º«ª°üJ ,ôJƒ«Ñªµ∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG ôjƒ£J ,PaaS äÉeóîc äÉeƒ∏©ŸG

äÉ«fhÎcEÓd á«còdG áëjô°ûdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉfi ,ô°TƒH áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152327 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

.á£∏°S πHGƒJ ,πHGƒJ πØ∏a ,äGQÉ¡H ,πHGƒJ ,…É°T ,Iƒ¡b :∞«∏¨àdGh áÄÑ©àdG á£°ûfCG

ájòZCÓd »≤«≤◊G ∫Ó◊G ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 109.indd   34 3/31/22   12:08 PM
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اجلريدة الر�سمية العدد )1436(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152329

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سنع اخلبز ومنتجاته، �سنع احللويات العربية ت�سمل املعمول وخالفه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سقف االأزرق للتجارة واملقاوالت واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152331

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمرطبات وامل�سروبات )الغازية وال�ساخنة(، حمالت 

البوظة )االآي�س كرمي(، حمالت بيع الع�سائر، بيع الذرة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سم�س الروي�سة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/1
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152332 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

á«MÉ«°ùdG äÉeóî∏d ¿ÉLQCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152333 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

.π«ªéàdGh ô©°ûdG ∞«`Ø°üJ ,( á«fóÑdG ábÉ«∏dG õcôe) »ë°U …OÉf

ájQƒ÷G øFÉæL :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 109.indd   36 3/31/22   12:08 PM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152334 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
.AÉ°ùæ∏d π«ªéàdG ´GƒfCGh ô©°ûdG ∞«`Ø°üJ

IQÉéà∏d ájOÉah QÉ°üàfEG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152335 :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

.(ƒJÉµdG) ∂«µdG ÚjõJ ,ΩÉ©£dG ÚjõJ ,áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG Ëó≤J

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

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

alamat 109.indd   37 3/31/22   12:08 PM

-66-



(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152337 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 ,º```YÉ£ŸG  äÉ```eóN  ,äÉjÒàaÉµdG  äÉeóN  ,»gÉ≤ŸG  äÉeóN  ,ÜGô°ûdGh  ΩÉ©£dÉH  øjƒªàdG

.áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG Ëó≤J ºYÉ£e äÉeóN ,á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£e äÉeóN

Qó°ùdG Ωƒ‚ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

152338 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.(ájQÉŒ õcGôe) á«≤jƒ°ùJ hCG ájQÉŒ ¢VGôZC’ ∂∏¡à°ùŸG §«ªæJ

QÉªãà°SÓd á«ŸÉ©dG áª°UÉ©dG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

alamat 109.indd   38 3/31/22   12:08 PM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152339 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
.á«FÉHô¡µdG ∫ÉªYC’G ìÓ°UEGh ójó“h Ö«côJ

áãjó◊G á∏eÉ°ûdG á≤ãdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

152340 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 äÓfi) äÉ«dÉªµdGh ¢ùHÓŸGh äGQGƒ°ù°ùc’Gh ïHÉ£ŸG äÉ≤ë∏eh É¡©HGƒJh äÉ«fhÎcE’G ™«H
.(âcQÉeôHƒ°ùdGh ádÉ≤ÑdG

IQÉéà∏d ¢VƒÿG ΩÉ«g á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

alamat 109.indd   39 3/31/22   12:08 PM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152342 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.(»gÉ≤e)

á«dhódG ºYÉ£ŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

152344 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

.õÑfl

IQÉéà∏d AÉë£ÑdG »°SGhQ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

alamat 109.indd   40 3/31/22   12:08 PM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152347 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 ,(äÉHhô°ûŸG)  ,äÉé∏ãe  äÉHô°T  ,(áYƒæàe  ôFÉ£a)ôFÉ£a ,(ôLÈdG  õÑN) õÑN ,áfhôµ©e

.(ôLÈdG) º◊ ôFÉ£a

IQÉéà∏d »ª«ªàdG ¿ÉØ∏N øH ≈°Sƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉfi :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/2 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152348 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 ,AÉ°ûfE’G  äÉ££flh  º«eÉ°üJ  º°SQ  ,ájQÉª©ŸG  äGQÉ°ûà°S’G
.»∏NGódG QƒµjódG º«ª°üJ

á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°S’Gh º«ª°üà∏d ìhô°üdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

alamat 109.indd   41 3/31/22   12:08 PM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152350 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.(áæjõdGh QƒîÑdGh Qƒ£©dG ™«Hh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe ™«Hh ¢ùHÓŸG ™«H)

øØdG §N :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

152351 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

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

¿ÉªY áæ£∏°S ,áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi ,AÉcôH áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/2 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 109.indd   42 3/31/22   12:08 PM

-71-



(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152355 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
.π«°ù¨dG ,¢ùHÓŸG ∞«¶æJ ,¢ùHÓŸG »ch π«°ùZ

IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG á«ÑgòdG ájOÉÑdG á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

152357 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H

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

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

alamat 109.indd   43 3/31/22   12:08 PM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152358 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

Ω.Ω.¢T »ÑgòdG ≥jô£dG OGhQ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

152359 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 19 áÄØdG »`a

.Üƒ£dG áYÉæ°U

IQÉéà∏d IÒ°üe QhóH :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

 

alamat 109.indd   44 3/31/22   12:08 PM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152360 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a
.äÉYÉ°ùdG AGógE’ Ö∏Y ,Ió∏≤e äGôgƒ› ,äÉYÉ°S ,äÉ«dGó«e

IQÉéà∏d áæWÉÑdG ó«› :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

152361 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

.π«ªéàdG äÉfƒdÉ°U äÉeóN

¿Éeô¡µdG â«H :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

alamat 109.indd   45 3/31/22   12:08 PM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152365 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

∫ÉªYCÓd ó¨dG QGƒfCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

152368 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.É¡JÉ≤ë∏e áaÉch áæjõdG äGhOCGh π«ªéàdG äÓfi ΩRGƒd ™«H

ôjƒ£àdGh IQÉéà∏d äÉgÉŒEG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

alamat 109.indd   46 3/31/22   12:08 PM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152371 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
 ,ä’É°T ,¢ùHÓe áeõMCG ,¢ùHÓe ¢ùfGôH ,IÒ°üb ájƒ°ùf äGÎ°S ä’ƒ°ü«ªb ,¢ùHÓe äÉbÉj
 ,áë°ThCG ,IõgÉL ¢ùHÓe ,AÉ°ùæ∏d äGó°ûe ,á≤«°V ÜGƒKCG ,äÉ©Ñb ,¢ùHÓe ,¿É°üªb ,äGÎ°S

.ájòMCG

á≤dCÉàŸG áfƒ≤jC’G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

152372 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

.Üô°T √É«e áÑÄ©Jh êÉàfEG

IQÉéà∏d ≥jƒ°ùdG ôëH :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

alamat 109.indd   47 3/31/22   12:08 PM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152373 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.Qƒ£©dGh QƒîÑdGh É¡JÉ≤ë∏eh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H

IQÉéà∏d …ô≤°üdG AÉah :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉfi :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/3 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152375 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

.¥ÓM

ájô°ü©dG ∫ÉªYÓd øjƒµJ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

alamat 109.indd   48 3/31/22   12:08 PM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152376 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

QÉªãà°SÓd §≤°ùe Ö∏b :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

152377 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

.á«°VÉjôdG á£°ûfC’G º«¶æJ

á«æ≤àdG •ƒ£N :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

alamat 109.indd   49 3/31/22   12:08 PM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152378 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
.áXƒØfi ÜÉ°ûYCG ,πëf π°ùY

IQÉéà∏d …ôHÉ÷G ô°UÉf øH ó«©°S øH ô°UÉf :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

152379 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

.¿ÉÑLCG

á«é«∏ÿG IQOÉÑŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

alamat 109.indd   50 3/31/22   12:08 PM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152382 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
.Ú©aÉ«dGh ∫ÉØWCÓd iƒàfi êÉàfEG πª©Ÿ

QÉµàH’Gh ôjƒ£à∏d ¥ô°ûdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

152384 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.äÓMôdG äGó©eh ΩRGƒ∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

IQÉéà∏d ∫ÉªYC’G ájGóH :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

alamat 109.indd   51 3/31/22   12:08 PM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152385 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

IQÉéà∏d ¬FÉcô°Th ¬`∏dGóÑY √óÑY óªfi ó«°TQ ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

152386 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 äÉeóN  ,áàbDƒŸG  á```eÉbE’G  øcÉeCG  Ò``LCÉJ  ,∫õædGh  ¥OÉæØdG  áeÉbE’G  ÚeCÉJ  ÖJÉµe  äÉeóN
 ,¥OÉæØdG »`a õ```é◊G  ,∫õædG õéM ,¥OÉæØdG äÉeóN ,ìÉ«°ùdG áeÉbEG  øcÉeCG  äÉeóN ,∫õædG
 ä’ÉM  IQGOEG  áàbDƒŸG  áeÉbE’G  øcÉeCG  »`a  ∫ÉÑ≤à°S’G  äÉeóN  ,áàbDƒŸG  áeÉbE’G  øcÉeCG  õéM

.IQOÉ¨ŸGh ∫ƒ°UƒdG

¿ƒµdÉa ¥óæa :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

alamat 109.indd   52 3/31/22   12:08 PM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152387 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
 ,øØ°ùdG  »`a  Iô°ùª°ùdG  ,π≤æ∏d  õé◊G  ,π≤ædG  hCG  ô÷G  ,øjõîàdG  ,øØ°ùdG  Ëƒ©J  IOÉYEG
 π≤ædG ,…ôëÑdG π≤ædG ,π≤ædG ,øØ°ùdÉH øë°ûdG ,π≤ædG »`a Iô°ùª°ùdG ,øë°ûdG »`a Iô°ùª°ùdG
 ∂µ°ùdÉH π≤ædG ,äÓaÉ◊ÉH π≤ædG ,ΩGÎdÉH π≤ædG ,…ô¡ædG π≤ædG ,»à°ù«Lƒ∏dG π≤ædG ,…ƒ÷G
 äGQÉ«°ùH π≤ædG ,áëØ°üŸG äÉHô©dÉH π≤ædG ,∫OÉæ°üdÉH π≤ædG ,äGQÉ«°ùdÉH π≤ædG ,ájójó◊G
 πFÉ°SôdG π≤f π≤ædG äÉeóN ,√õæàdG ÖcGôÃ π≤ædG ,™aódG hCG ô÷G äÉHô©H π≤ædG ,IôLC’G
 á£°SGƒH π≤ædG  ,äGQÉÑ©dG  á£°SGƒH π≤ædG  ,äÉæMÉ°ûdG  QÉéÄà°SG  ,øØ°ùdG  OÉ°TQEG  ,™FÉ°†ÑdG  hCG
 øjõîJ  ,äÉÑcôŸG  ÒLCÉJ  ,äGóªéŸG  ÒLCÉJ  ,ÜQGƒ≤dG  ÒLCÉJ  ,äGôFÉ£dG  ÒLCÉJ  ,ÜQGƒ≤dG
 º«∏°ùJ  ,É¡¨jôØJh  øØ°ùdG  π«ª–  ,øjõîàdG  äÉjhÉM  ÒLCÉJ  ,ÜQGƒ≤dG  øjõîJ  ,á©àeC’G
 ,™FÉ°†ÑdG ¿õN ,ádƒª◊G ≠jôØJ ,™∏°ùdG ∞«∏¨J ,™FÉ°†ÑdG ∞«∏¨J ,Ohô£dG º«∏°ùJ ,™FÉ°†ÑdG
.çÉKC’G π≤f ,π≤ædG äÉeƒ∏©e ,…ôëÑdG π≤ædG Oƒ≤Y ,∫ƒ°UƒdG AÉæ«e »`a øë°ûdG IôLCG ™aO

øë°û∏d QƒÑY :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

152390 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

 ∫ƒM Üƒ£dG πªYh ∞≤°SC’G Ö«côJ) Üƒ£dÉH AÉæÑdG ,(»æµ°S Ò¨dGh »æµ°ùdG AÉæÑdG)AÉæÑdG
 ,(»∏NGódG QƒµjódG) á«æØdG ∫ÉªYC’G ójóŒ ,(≥Fó◊G º«ª°üJh AÉ°ûfEG)AÉ°ûfE’G ,(≥FGó◊G

.(Iôéæe) IQÉéædG äÉeóN

ôjƒ£à∏d áª≤dG ´ƒHQ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/4 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 109.indd   53 3/31/22   12:08 PM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152391 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.äÉÑcôe äGQƒ£≤e √ÒÑc äÉÑcôe áÄ«g ≈∏Y á∏≤æàe äƒ«H

IQÉéà∏d ôëÑdG Qƒ°ùf :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/4 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152392 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.(á∏eÉ©dG …ójC’G Ö∏L) ádÉØc øY åëÑdG ,(á∏eÉ©dG …ójC’G Ö∏L) OGôaC’G ∞«XƒJ

IQÉéà∏d ‹É«∏dG ôë°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/4 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 109.indd   54 3/31/22   12:08 PM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152393 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.(äÓeÉ©e Ö≤©J ÖJÉµe)

»còdG ÜhóæŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/4 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152401 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

Qƒ¡°ûŸG ±ÎëŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 109.indd   55 3/31/22   12:08 PM

-84-



(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152799 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ∞«∏¨àdGh  Ö°ûÿGh  ÖàµdGh  OÉé°ùdGh  äGQÉ«°ù∏d  á≤°UÓdG  OGƒŸGh  äGôª«dƒÑdG  èjõe  ™«H

.iôNC’G á≤°UÓdG OGƒŸGh äGôª«dƒÑdG ™«ªLh ,ôJÓØdGh

á«dhódG áãjó◊G ∫ÉªYC’G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152844 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.(»°SÉ°SCG πµ°ûH ΩÉ©£dG äÉÑLh Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG) »gÉ≤ŸG äÉeóN

äÉeóÿGh áaÉ«°†d è«∏ÿG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/22 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 109.indd   56 3/31/22   12:08 PM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152846 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

äÉeóÿGh áaÉ«°†d è«∏ÿG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/22 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152955 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 äÉÑLh  Ωó≤j  º©£e) »gÉ≤ŸG  äÉeóN ,(á©jô°ùdG  äÉÑLh  Ωó≤j  º©£e) ºYÉ£ŸG  äÉeóN
.(á©jô°ùdG

IQÉéà∏d »∏«µ°ûdG óªfi øH ¢ù«b :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152978 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
 AGôØdÉH  ájÉæ©dG  ,òaGƒædG  ∞«¶æJ  ,πLGôŸG  ìÓ°UEGh  ∞«¶æJ  ,πNGódG  øe  ÊÉÑŸG  ∞«¶æJ
 ∞«¶æJ ,ÊÉÑª∏d á«LQÉÿG ìƒ£°ùdG ∞«¶æJ ,™∏°†ŸG •ÓÑdG ∞«¶æJ ,¬MÓ°UEGh ¬Ø«¶æJh

.∞«¶æàdG äÉeóN ‹õæŸG ÒHóàdG äÉeóN ,´QGƒ°ûdG

IQÉéà∏d á«dhódG ¥ô°ûdG Aƒ°V ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

153445 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

.(É¡JÉéàæeh øLGhódG ™«Hh øLGhódG áÄ«¡Jh íHPh øLGhódG á«HôJ) á«M ÒZ øLGhO Ωƒ◊

IQÉéà∏d …Qhô°ùŸG ôªY á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,ø°ùM ƒH »æH ¿Ó©L áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
153508 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.(∂«JƒH)

Iõ«ªŸG AGôHCG ≥fhQ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/3/16 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

109628 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.á«FÉ°ùædG IõgÉ÷G ¢ùHÓe IQÉŒh ™«H äÉeóN
 

  IQÉéà∏d »gƒc ΩõeR :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,130 :Ü.Q 1538 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/4/26 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
152230 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
 ,á«f’ó«°U äÉjÉ¨d ºëa ,∫ƒÑà∏d IOÉ°†e äGô°†ëà°ùe ,äGô¡£e ,Ò°SGƒÑ∏d äGô°†ëà°ùe
 ájhOCG ,á«æ«eÉà«`a äGô°†ëà°ùe ,á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe ,ájhOCÓd ä’ƒ°ùÑc ,á«FGhO ôcÉµ°S
 ,á«f’ó«°U  äÉjÉ¨d  áª°†¡e  äÉLÓY  ,Úæ°ùàdG  π«¡°ùàd  äGô°†ëà°ùe  ,∑É°ùeE’G  êÓ©d
 äGô°†ëà°ùe äGÒ°ùcG ,á«ÑW äÉjÉ¨d á«fó©e √É«e ,á«f’ó«°U äÉjÉ¨d É°ù«∏ŸG AÉe ,äÉæµ°ùe
 QõH ,ó≤dG ∂ª°S óÑc âjR ,á«ÑW äÉjÉ¨d QÉª°T ,á«dó«°üdG ¢VGôZCÓd ¢SƒàÑdÉc ,á«f’ó«°U
 ,ø°Tƒd ä’ƒ°ùZ ,á«f’ó«°U äÉjÉ¨d ¢Sƒ°ùdG ¥ôY ,á«FGhO ÜÉ°ûYCG ,á«f’ó«°U äÉjÉ¨d ¿ÉàµdG
 á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe ,á«f’ó«°U äÉjÉ¨d ´Éæ©f ,á«ÑW äÉjÉ¨d áµ∏Y ,á«f’ó«°U äÉjÉ¨d
 ¥hô◊  ºgGôe ,á«ÑW äÉjÉ¨d  Ió©e á«ªM ájòZCG  ,á«ÑW äÉjÉ¨d  Úæ«c  ,Iô°ûÑdÉH  ájÉæ©∏d
 QƒaÉc ,á«ÑW äÉjÉ¨d Ió©e á«ªM äÉHhô°ûe ,á«f’ó«°U äÉjÉ¨d GOƒ°üdG äÉfƒHôµ«H ,¢ùª°ûdG
 ájhOCG  ,∞«ëæàdG  ¢VGôZC’  á«ÑW  äGô°†ëà°ùe  ,á«ÑW  äÉjÉ¨d  »µ∏e  ΩÓg  ,á«ÑW  äÉjÉ¨d
 QÉæjódG á°û«°ûM äÉ°UÓN ,»FGhO ÜGô°T ,á«ÑW äÉjÉ¨d øjô°ù«∏L ,¿Éæ°SC’G ÖW ¢VGôZC’
 äÉjÉ¨d  á«æ«eCG  ¢VÉªMCG  ,á«FGòZ  ÒZ  πcCÓd  á◊É°U  äÉJÉÑf  ±É«dCG  ,á«f’ó«°U  äÉjÉ¨d
 ,á«FGƒ¡dG Ö©°ûdG ™«°SƒJ äGô°†ëà°ùe ,á«FGòZ äÉaÉ°VEG ,á«ÑW äÉjÉ¨d ºa ä’ƒ°ùZ ,á«ÑW
 ,»ÑW Ú©dG ∫ƒ°ùZ ,ô©°ûdG ƒªæd á«FGhO äGô°†ëà°ùe ,»Ñ£dG ΩGóîà°SÓd á«∏Ñ¡e ä’ƒ°ùZ
 ,»Ñ£dG  ΩGóîà°SÓd â°ù«d  ÜƒÑM πµ°T  ≈∏Y IÒªN ,íª≤dG  ºYGôH  øe á«FGòZ äÓªµe
 ÜƒÑM øe á«FGòZ äÓªµe ,„O øe á«FGòZ äÓªµe ,»µ∏e ΩÓg øe á«FGòZ äÓªµe
 äÉjÉ¨d  ÚL’ƒc  ,Rƒcƒ∏¨dG  øe  á«FGòZ  äÓªµe  ,äÉÁõfCG  øe  á«FGòZ  äÓªµe  ,™∏£dG
 πL ,»Ñ£dG  ΩGóîà°SÓd ÜÉ°ûYCG  äÉ°UÓN ,á«f’ó«°U äÉjÉ¨d á«JÉÑf  äÉ°ü∏îà°ùe ,á«ÑW
 ƒÑeÉ°T ,á«FÉØ°ûà°S’Gh á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd ájò¨e á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe ,É«°ùæL õØfi

.á«ÑW äÉjÉ¨d ÒbÉ≤Y ,»ÑW

¢ûJG »H ΩEG »L ∑GõfhQ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉŸCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

É«fÉŸCG ,ïfƒ«e 80687 »`a ,151 »°SGÎ°S ,QhÉfÒH ,¢ùæZCG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/30 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

            ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG
 112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 109.indd   60 3/31/22   12:08 PM
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135802 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.á«Ñ£dG äGó©ŸG áfÉ«°U

Iójó÷G ìÓØdG ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/3/3 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

152029 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 2 áÄØdG »`a

 øe Ö°ûÿG ßØM OGƒeh CGó°üdG øe ájÉbƒdG OGƒe ,∂∏dG äGAÓ```Wh ¢û``«fQƒdGh äÉfÉgódG

 hCG  ≥FÉbQ πµ°T  »`a  ¿OÉ©e ,ΩÉN »©«ÑW èæJGQ  ,¿GƒdC’G  â«ÑãJ  OGƒe ,øjƒ∏àdG  OGƒe ,∞∏àdG

.ÚfÉæØdGh áYÉÑ£dG ∫ÉªYh QƒµjódG »«æah ÚfÉgódG ΩGóîà°S’ ¥ƒë°ùe

IOhóëŸG á«æWƒdG ÆÉÑ°UC’G ™fÉ°üe ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,ábQÉ°ûdG ,5822 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/23 :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 59.indd   1 3/31/22   10:50 AM
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152068 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG IóëàŸG óéŸG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

152132 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 ,ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH ójhõàdG ,(äÉæ«àfÉµdG) á∏≤æàŸG hCG áàbDƒŸG ºYÉ£ŸG ,äÉjÒàaÉµdG ,»gÉ≤ŸG

.áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG Ëó≤J ºYÉ£e ,á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£e ,ºYÉ£ŸG

á«FGò¨dG äÉYÉæ°ü∏d ±hô©e ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fOQCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿OQC’G ,¿ÉªY ,á«YÉæ°üdG π£°ù≤dG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/26 :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 59.indd   2 3/31/22   10:50 AM
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152352 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

IóëàŸG á«bô°ûdG Ωƒ«Z :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

152402 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

 hCG  Iô°†fi  hCG  áØØ›  ¬cGƒa  ,∑Éª°SC’G  Ωƒ◊  ,ó«```°üdG  Ωƒ```◊  ,øLGhódG  Ωƒ◊  ,Ωƒë∏dG

 ¬cGƒa äÉ£∏°S ,Ióª› hCG á÷É©e hCG Iô°†fi hCG áØØ› äGhGô°†N ,Ióª› hCG á÷É©e

 ,áHQƒ°T  äGô°†ëà°ùe  ,(ÖFGôdG)  …OÉHõdG  Í∏dG  ,Ö«∏◊G  äÉéàæe  ,Ö«∏M  ,äGhGô°†N  hCG

 Ωƒ◊ ,øLGhódG Ωƒ◊ ,Ωƒë∏dG É¡°SÉ°SCG Iƒ¡£e hCG Iô°†fi áª©WCG hCG ¥ÉÑWCG ,¥ôe ,äÉHQƒ°T

 ,ájôëÑdG  ÜÉ°ûYC’G  ,ájôëÑdG  ä’ƒcCÉŸG  ,äGhGô°†ÿG  ,¬cGƒØdG  ,∑Éª°SC’G  Ωƒ◊  ,ó«°üdG

 ÒZ) ájôëH ä’ƒcCÉe ,IQÉãN ,áë∏‡ Ωƒ◊ ,(…ÒJƒcQÉ°T) OQÉÑdG ºë∏dG íFGô°T ,™bGƒ≤dG

 ÒZ) ™bGƒb ,ô°ûÑ∏d ΩÉ©£c Ióª› hCG á÷É©e hCG Iô°†fi hCG áØØ› ájôëH ÜÉ°ûYCG ,(á«M

 á◊É°U ¿ƒgOh äƒjR ,Í÷G äÉéàæe ,IóHR ,¢†«ÑdG ,¬cGƒØdG ≈Hôeh ≈Hôeh ΩÓg ,(á«M

 ,¬cGƒØdG ,∑Éª°SC’G Ωƒ◊ ,ó«°üdG Ωƒ◊ ,øLGhódG Ωƒ◊ ,Ωƒë∏dG É¡°SÉ°SCG äÓÑ≤e ,πcCÓd

 É¡°SÉ°SCG  ¢ùWÉ£H  íFGô°T  ,™bGƒ≤dG  ,ájôëÑdG  ÜÉ°ûYC’G  ,ájôëÑdG  ä’ƒcCÉŸG  ,äGhGô°†ÿG

.ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸG hCG ¬cGƒØdG hCG äGhGô°†ÿG hCG ÉWÉ£ÑdG

¢ù«∏«ZÒ°S OQÉµ«H :º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa :á`````````````````````````«°ùæ÷G

É°ùfôa ,ƒ∏Ñæ«àfƒa 77300 …Òà«∏«e ähQ 1 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/6 :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 59.indd   3 3/31/22   10:50 AM
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152403 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 äƒjõdG  ±ÓîH ,äÉ¡µæe  ,πHGƒJ  ,Ióª› hCG  á÷É©e hCG  Iô°†fi  hCG  áØØ› á«àjR  QhòH

 ,∫OôN  ,ΩÉ©£∏d  ájô£Y  äGô°†ëà°ùe  ,(πHGƒJ)  ájôëH  ÜÉ°ûYCG  ,äGQÉ¡H  á£∏N  ,ájô£©dG

 ,ΩÉ©£∏d äÉ°ü∏°U ,ÜÉ°ûYC’G ¥ôe ,πN ,äGQÉ¡H ,í∏e ,IÒªN ,Oƒ°SCG π°ùY ,πëædG äÉéàæe

 »°ùµ°ùc ,ádƒÑJ ,õdOƒf ,ÜƒÑM ,á«ÑfÉL äÉÑLh ,(Iô°†fi áª©WCG) áÁôc ,¬cGƒa äÉ°ü∏°U

 hCG Iô°†fi ¥ÉÑWCG ,ájƒ°ûf ΩÉ©W ÚLÉ©e ,(Éà°SÉH) áfhôµ©e ,RQCG ,(ó«ª°ùdG øe ´ƒæ°üe)

 ,Iƒ¡b ,ÜƒÑ◊Gh Écƒ«HÉàdGh äÉ«dƒ≤ÑdGh ó«ª°ùdGh Gƒæ«µdGh RQC’Gh Éà°SÉÑdG É¡°SÉ°SCG Iƒ¡£e

 AGƒ°S ,ÜƒÑ◊G äGô°†ëà°ùe ,ƒZÉ°S ,ôµ°S ,á«YÉæ£°UG hÉcÉc hCG …É°T hCG Iƒ¡b ,hÉcÉc ,…É°T

 ∂©c ,¢üªfi õÑN ,äÓÑ≤ªc Éà°SÉÑdG hCG õÑÿG É¡°SÉ°SCG »àdG ™∏°ùdG ,’ hCG äÓÑ≤ªc Ωóîà°ùJ

 ,πaƒdG âjƒµ°ùH ,áë£°ùe ôFÉ£a ,IÓfi  ôFÉ£a ,äÉJQƒJ ,¢û«c ôFÉ£a ,Gõà«H ,¥ƒbÈdG

 ,ôFÉ£°T ,Gõà«H ±GƒM ,±Gó°UCG πµ°ûH äÉJQƒJ ,Éà°SÉÑdG ≈∏Y …ƒà– äGƒ°ûM ,ºë∏dG ôFÉ£a

 »∏°Sƒe ,(∂©c) Qƒa »à«H ,Ò¨°U ∂©c ,äÉæé©e ,ôªfl ÚéY øe IRƒÑfl äÉéàæe ,õÑN

 ,(•Éª°ù≤H)  á∏°Tôb  ,∂«c  ,áØØéŸG  ¬cGƒØdGh  ábƒë°ùŸG  ÜƒÑ◊G  øe  áYƒæ°üe  iƒ∏M)

 ,(óªéŸG)  …OÉHõdG  Í∏dG  ,äÉé∏ãe  ,Ëôc  ¢ù``jB’G  RGƒcCG  ,á````J’ƒcƒ°T  ,â````jƒµ°ùH  ,äÉ```jƒ∏M

.(äÉé∏ãe) äÉHô°T ,Ëôc ¢ùjBG

¢ù«∏«ZÒ°S OQÉµ«H :º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa :á`````````````````````````«°ùæ÷G

É°ùfôa ,ƒ∏Ñæ«àfƒa 77300 …Òà«∏«e ähQ 1 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/6 :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 59.indd   4 3/31/22   10:50 AM
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152404 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

 hCG  Iô°†fi  hCG  áØØ›  ¬cGƒa  ,∑Éª°SC’G  Ωƒ◊  ,ó«°üdG  Ωƒ◊  ,øLGhódG  Ωƒ```◊  ,Ωƒ```ë∏dG

 ¬cGƒa äÉ£∏°S ,Ióª› hCG á÷É©e hCG Iô°†fi hCG áØØ› äGhGô°†N ,Ióª› hCG á÷É©e

 ,áHQƒ°T  äGô°†ëà°ùe  ,(ÖFGôdG)  …OÉHõdG  Í∏dG  ,Ö«∏◊G  äÉéàæe  ,Ö«∏M  ,äGhGô°†N  hCG

 Ωƒ◊ ,øLGhódG Ωƒ◊ ,Ωƒë∏dG É¡°SÉ°SCG Iƒ¡£e hCG Iô°†fi áª©WCG hCG ¥ÉÑWCG ,¥ôe ,äÉHQƒ°T

 ,ájôëÑdG  ÜÉ°ûYC’G  ,ájôëÑdG  ä’ƒcCÉŸG  ,äGhGô°†ÿG  ,¬cGƒØdG  ,∑Éª°SC’G  Ωƒ◊  ,ó«°üdG

 ÒZ) ájôëH ä’ƒcCÉe ,IQÉãN ,áë∏‡ Ωƒ◊ ,(…ÒJƒcQÉ°T) OQÉÑdG ºë∏dG íFGô°T ,™bGƒ≤dG

 ÒZ) ™bGƒb ,ô°ûÑ∏d ΩÉ©£c Ióª› hCG á÷É©e hCG Iô°†fi hCG áØØ› ájôëH ÜÉ°ûYCG ,(á«M

 á◊É°U ¿ƒgOh äƒjR ,Í÷G äÉéàæe ,IóHR ,¢†«ÑdG ,¬cGƒØdG ≈Hôeh ≈Hôeh ΩÓg ,(á«M

 ,¬cGƒØdG ,∑Éª°SC’G Ωƒ◊ ,ó«°üdG Ωƒ◊ ,øLGhódG Ωƒ◊ ,Ωƒë∏dG É¡°SÉ°SCG äÓÑ≤e ,πcCÓd

 É¡°SÉ°SCG  ¢ùWÉ£H  íFGô°T  ,™bGƒ≤dG  ,ájôëÑdG  ÜÉ°ûYC’G  ,ájôëÑdG  ä’ƒcCÉŸG  ,äGhGô°†ÿG

.ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸG hCG ¬cGƒØdG hCG äGhGô°†ÿG hCG ÉWÉ£ÑdG

¢ù«∏«ZÒ°S OQÉµ«H :º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa :á`````````````````````````«°ùæ÷G

É°ùfôa ,ƒ∏Ñæ«àfƒa 77300 …Òà«∏«e ähQ 1 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/6 :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

152405 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 äƒjõdG ±ÓîH ,äÉ¡µæe ,πHGƒJ ,Ió``ª› hCG á```÷É©e hCG Iô```°†fi hCG áØØ› á«àjR QhòH

 ,∫OôN  ,ΩÉ©£∏d  ájô£Y  äGô°†ëà°ùe  ,(πHGƒJ)  ájôëH  ÜÉ°ûYCG  ,äGQÉ¡H  á£∏N  ,ájô£©dG

 ,ΩÉ©£∏d äÉ°ü∏°U ,ÜÉ°ûYC’G ¥ôe ,πN ,äGQÉ¡H ,í∏e ,IÒªN ,Oƒ°SCG π°ùY ,πëædG äÉéàæe

 »°ùµ°ùc ,ádƒÑJ ,õdOƒf ,ÜƒÑM ,á«ÑfÉL äÉÑLh ,(Iô°†fi áª©WCG) áÁôc ,¬cGƒa äÉ°ü∏°U

alamat 59.indd   5 3/31/22   10:50 AM
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 hCG Iô°†fi ¥ÉÑWCG ,ájƒ°ûf ΩÉ©W ÚLÉ©e ,(Éà°SÉH) áfhôµ©e ,RQCG ,(ó«ª°ùdG øe ´ƒæ°üe)

 ,Iƒ¡b ,ÜƒÑ◊Gh Écƒ«HÉàdGh äÉ«dƒ≤ÑdGh ó«ª°ùdGh Gƒæ«µdGh RQC’Gh Éà°SÉÑdG É¡°SÉ°SCG Iƒ¡£e

 AGƒ°S ,ÜƒÑ◊G äGô°†ëà°ùe ,ƒZÉ°S ,ôµ°S ,á«YÉæ£°UG hÉcÉc hCG …É°T hCG Iƒ¡b ,hÉcÉc ,…É°T

 ∂©c ,¢üªfi õÑN ,äÓÑ≤ªc Éà°SÉÑdG hCG õÑÿG É¡°SÉ°SCG »àdG ™∏°ùdG ,’ hCG äÓÑ≤ªc Ωóîà°ùJ

 ,πaƒdG âjƒµ°ùH ,áë£°ùe ôFÉ£a ,IÓfi  ôFÉ£a ,äÉJQƒJ ,¢û«c ôFÉ£a ,Gõà«H ,¥ƒbÈdG

 ,ôFÉ£°T ,Gõà«H ±GƒM ,±Gó°UCG πµ°ûH äÉJQƒJ ,Éà°SÉÑdG ≈∏Y …ƒà– äGƒ°ûM ,ºë∏dG ôFÉ£a

 »∏°Sƒe ,(∂©c) Qƒa »à«H ,Ò¨°U ∂©c ,äÉæé©e ,ôªfl ÚéY øe IRƒÑfl äÉéàæe ,õÑN

 ,(•Éª°ù≤H)  á∏°Tôb  ,∂«c  ,á``ØØéŸG  ¬``cGƒØdGh  á``bƒë°ùŸG  ÜƒÑ◊G  øe  áYƒæ°üe  iƒ∏M

 ,(óªéŸG)  …OÉHõdG  Í∏dG  ,äÉé∏ãe  ,Ëôc  ¢ùjB’G  RGƒ``cCG  ,á```J’ƒcƒ°T  ,â````jƒµ°ùH  ,äÉ```jƒ∏M

.(äÉé∏ãe) äÉHô°T ,Ëôc ¢ùjBG

¢ù«∏«ZÒ°S OQÉµ«H :º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa :á`````````````````````````«°ùæ÷G

É°ùfôa ,ƒ∏Ñæ«àfƒa 77300 …Òà«∏«e ähQ 1 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/6 :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

152426 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.¢TQÉØŸGh äÉ«fÉ£ÑdG ™«H

IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG á°SÉFôdG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 59.indd   6 3/31/22   10:50 AM
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152563 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

 ,äÉHhô°ûe  Üô°T  √É«e  ,¬cGƒa  ôFÉ°üY  ,äÉHhô°ûŸG  Ò°†ëàd  ∫ƒ``ëc  ¿hó``H  äGô``°†ëà°ùe

 √É«e  ,QGƒa  Êó©e  AÉe  ,äÉ``Hhô°ûe  á``«fó©e  √É«e  ,ájRÉ¨dG  √É«ŸG  Ò°†ëàd  äGô°†ëà°ùe

 Ühô°ûe ,á«dƒëc ÒZ á«¡°û∏d á–Éa äÉHhô°ûe ,ájRÉZ √É«e ,GOƒ°üdG AÉe ,óFGƒª∏d á«fó©e

.á«dƒëc ÒZ äÉÑWôe ,‹ƒëcÓdG ,GÒ`aƒdC’G

á∏Ø≤e áªgÉ°ùe áYÉæ°ü∏d á«≤ædG äÉHhô°ûŸG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,4  ºbQ  IóMh ,6960  ≈æÑŸG  ºbQ  ,¿Éª°üdG  …OGh  ´QÉ``°T  ,É«``∏©dG  »```M  :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ,3541-12211 ¢VÉjôdG

2022/2/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
       ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG

112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

152564 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

 ≥FÉbQ ,á«∏≤e ÉWÉ£H ôFÉ£a ,¬cGƒa ≥FÉbQ ,á«∏≤e ÉWÉ£H ≥FÉbQ ,ΩÉ©£∏d ΩÓg ÚJÓ«L

 äGô°ùµe ,RQC’G Íd ,º°SódG á∏«∏b ÉWÉ£ÑdG ≥FÉbQ ,¬cGƒØdG É¡°SÉ°SCG áØ«`ØN áª©WCG ,ÉWÉ£H

.óæ¡dG RƒL Ö«∏M ,Rƒ∏dG Ö«∏M ,¿Éaƒ°ûdG Ö«∏M ,Iôµ°ùe

ì.Ω.¢T ROƒa ≥æ«eƒ∏H :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,17436  :Ü.¢U  ,á«æ≤àdG  ™ª›  ,020710  »H  »J  ºbQ  ¢VQCG  á©£b  :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO

2022/2/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG

112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 59.indd   7 3/31/22   10:50 AM
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152567 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 äÉ°UÓÿG óY á«FGò¨dG OGƒª∏d äÉ°UÓN ,IQP ≥FÉbQ ,Iƒ¡b ,hÉcÉc ,Iƒ¡≤∏d äÉ¡µæe ,Éà°SÉH

 ,Ö«∏◊ÉH  hÉcÉc  äÉHhô°ûe  ,IQP  ≥«bO  ,á«©«ÑW  äÉ«∏fi  ,á``jô£©dG  äƒ```jõdGh  á```jÒKC’G

 äÉHhô°ûe ,Gõà«H ,äÉæé©e ,á°üªfi IQP ,áfƒë£e IQP ,IÒªN ,Ö«∏◊ÉH Iƒ¡b äÉHhô°ûe

.áfhôµ©ŸG á∏°ü∏°U ,…É°ûdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe ,hÉcÉµdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe ,Iƒ¡≤dG É¡°SÉ°SCG

óàª«d âØjGôH Ohƒa …ôjGO â°ù«e »µ∏«e :º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg :á`````````````````````````«°ùæ÷G

óæ¡dG ,hOÉf π«eÉJ ,âjôµà°ùjO OhQEG ,638102 - Oƒà«°T ,OhQ OhQEG ,9/104 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG
112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

152568 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 ¥ƒë°ùe ,IQP ≥«bO ,ÜƒÑ◊G äGô°†ëà°ùe ,∂©c ,Éà°SÉH ,¿ÉH õÑN ,(≈∏fi ∂©ch) âjƒµ°ùH

 ,»LôaG õÑN ,äÉæé©e ,äÉ°ûjhóæ°S ,õÑN ,á«FGò¨dG äÉYÉæ°ü∏d ó©e ,ÚJƒ∏Z ¥ƒHGO ,∂©c

.Écƒ«HÉJ ,á©«`aQ áfhôµ©e »à«ZÉÑ°S ,Gõà«H

Ω.Ω.P á«FGò¨dG äÉYÉæ°ü∏d Ωôc ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 -  ô```jô¨dG  ≈```°ù«Y óª```fih ô``jô¨dG  ¬```∏dGóÑY ≈°ù`«Y ∂∏e ´Oƒà°ùe :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ,»HO  ,á«YÉæ°üdG  Rƒ≤dG  ,123213  :Ü.¢U  ,á«FGò¨dG  äÉYÉæ°ü∏d  Ωôc

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

2022/2/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG

112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 59.indd   8 3/31/22   10:50 AM
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152570 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a

 ôJÉaO ,ôcGòJ ,∞ë°U ,QÉé«°S áWô°TCG ,Qƒ°U ,iƒ≤ŸG ¥QƒdG hCG  ¥QƒdG øe äÉfÓYEG äÉMƒd

 äÉ```bÉ£H  ,á```YƒÑ£e  á«`aGôZƒJƒa  Qƒ°U  ,º°SQ  ìGƒdCG  ,(øjƒ∏àdG  Öàc)Öàc  ,º°SQ  hCG  áHÉàc

 äÉØ∏¨e ¢SÉ«cCG  ,äÉjQhO äÓ› ,á«`aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdG Ö«cÎd Iõ¡LCG ,äÉÑ«àc ,ájójôH

 ¿ÓYEG  äÉbÉ£H  ,ËhÉ≤J  ,Öàµ∏d  äGô°TDƒe  ,áÄÑ©à∏d  ∂«à°SÓÑdG  hCG  ¥QƒdG  øe  ,áHôLCGh

 ä’ÉªM ,á«bQh äÉjGQ ,á«dÉe ¥GQhCG  ,äÉëØ°üdG ∂°SÉe ,ájQhO ájQÉÑNCG äGô°ûf ,á«°SÉWôb

.(º°S’G IQÉ°T á∏eÉM) (ÖàµŸG ΩRGƒd) á«`Øjô©J äÉbÉ£H ,á«Ñàµe ΩRGƒd á«ª°SC’G äÉbÉ£Ñ∏d

…ÒeC’G ¿GƒjódG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b :á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b ,áMhódG 923 :Ü.¢U ,¢û«fQƒµdG ´QÉ°T :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG
112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

152571 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 πFÉ°Sh ≈``∏Y ™``∏°S  ¢VôY ,á``«ª«¶æJ äGQÉ``°ûà°SGh ∫ÉªYCG  IQGOEG  ,∫ÉªYC’G IQGOEG  »`a IóYÉ°ùŸG

 ∫É›  »`a  ∫É``°üJ’G  äÉ«```é«JGÎ°SG  ¿CÉ``°ûH  IQÉ°ûà°S’G  ,áFõéàdÉH  ™«ÑdG  äÉjÉ¨d  ΩÓYE’G

 π°UGƒàdG äÉeóN ,á«æØdG ¢VQÉ©ŸG É¡eó≤J »àdG á«æØdG ∫ÉªYCÓd áFõéàdG äÉeóN ,ájÉYódG

.õHÉîŸG äÉéàæÃ á≤∏©àŸG áFõéàdG äÉeóN ,äÉ°ù°SDƒŸG ™e

…ÒeC’G ¿GƒjódG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b :á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b ,áMhódG 923 :Ü.¢U ,¢û«fQƒµdG ´QÉ°T :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG
112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 59.indd   9 3/31/22   10:50 AM
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152572 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

 π≤ædG ,äGQÉÑ©dG á£°SGƒH π≤ædG ,ájôëH äÓMQ º«¶æJ ,ÜQGƒ≤dG ÒLCÉJ ,äÓaÉ◊ÉH π≤ædG

.¢Uƒ¨dG ä’óH ÒLCÉJ ,¢Uƒ¨dG ±ôZ ÒLCÉJ ,…ôëÑdG

…ÒeC’G ¿GƒjódG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b :á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b ,áMhódG 923 :Ü.¢U ,¢û«fQƒµdG ´QÉ°T :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG
112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

152576 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

.(º«YÉ£ŸG ,á«ÑW OGƒeh äGô°†ëà°ùeh á«f’ó«°U OGƒeh) á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe

óàª«d ÜhôL ƒµ°SÓL :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jôH :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,¢SCG »L 9 8 ƒ«∏HO »J ¢ùµ«°ùdó«e ,OQƒØàfôH ,OhQ â°ùjh âjôL 980 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
É«fÉ£jôH ,GÎ∏‚EG

2022/2/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG

112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 59.indd   10 3/31/22   10:50 AM
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152577 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

.(º«YÉ£ŸG ,á«ÑW OGƒeh äGô°†ëà°ùeh á«f’ó«°U OGƒeh) á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe

óàª«d ÜhôL ƒµ°SÓL :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jôH :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,¢SCG »L 9 8 ƒ«∏HO »J ¢ùµ«°ùdó«e ,OQƒØàfôH ,OhQ â°ùjh âjôL 980 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
É«fÉ£jôH ,GÎ∏‚EG

2022/2/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG

112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

152580 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 20 áÄØdG »`a

 ßØM ∞aQCG ,çÉ```KCG ó```°†f / ä’hÉ```W ,ô``FÉà°ù∏d äÉ```≤∏M ,á«dõæŸG áØ«dC’G äÉfGƒ«ë∏d Iô°SCG

 äÉbÓY ,IÒKh óYÉ≤e ,óYÉ≤e ,çÉKCG ,ÖJÉµe çÉKCG ,çÉKCG ÖJÉµe ,ΩÉ©W äÉfGõN ,ôjQGƒ≤∏d

 ,π≤ædGh  øjõîà∏d  á«fó©e  ÒZ  äÉjhÉM  ,êGQOCG  äGP  äÉfGõN  ,ÚYGQòH  »°SGôc  ,∞WÉ©e

 â°ù«d  ôFÉà``°ù∏d  §```HGôe  ,á«Ñ°ûN  äÉfGõN  ,Öæc  ,…É°T  äÉHôY  ,äÉ°Tôa  ,óFÉ°Sh  ,ä’hÉW

 ,AÉ«fƒJGQ  ,¢ùHÓe äÉfGõN ,π«eGÈ∏d  á«fó©e ÒZ óYGƒb ,Iô°SCG  ,¢TÉª≤dG  øe áYƒæ°üe

 á«FGƒg äGófl ,äGófl ,∞WÉ©ª∏d äÉbÓY ,äÉ«`Ø°ûà°ùª∏d Iô°SCG ,äÓéª∏d ¢VôY ∞aQCG

 ,ôFÉà°ù∏d ∂HÉ°ûe ,ôFÉà°ù∏d ¿ÉÑ°†b ,çÉKCÓd ±ƒaQ ,ä’hÉW á«£ZCG  ,á«ÑW äÉjÉ¨d â°ù«d

 ±ƒaQ  ,π«ªŒ  ä’hÉW  ,¢†HGƒæH  IOhõe  äÉ°Tôa  ,áHÉàc  ä’hÉW  ,ôFÉà°ù∏d  áæjR  ∫ÉÑM

 â°ù«d  á«FGƒg  óFÉ°Sh  ,çÉKCG  ¢VôY  äÉfGõN  ,¢û≤dG  øe  ∫É¨°TCG  ,äÉjÉµJ  ,ÉjGôe  ,øjõîà∏d

 ,á«fó©e  ÒZ  ∫Ó°S  ,á«dÉY  óYÉ≤e  ,Qƒ°U  äGQÉWEG  ,á«fó©e  ÒZ  ≥jOÉæ°U  ,á«ÑW  äÉjÉ¨d

 Ö°ûÿG øe á«∏NGO ôFÉà°S ,≈eó∏d ≥jOÉæ°U ,¿GQõ«ÿG øe ôFÉà°S ,çÉKCG  ácôëàe äÉHôY

 ôFÉà°S ,çÉKCG ∞°TÉæŸG äÉfGõN ,çÉKCG á«∏NGO ôFÉà°S ,çÉKCG Öàc ófÉ°ùe ,∑ƒÑëŸG øe áYƒæ°üe
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 á«fó©e ÒZ äÉbÓY ,á«fó©e ÒZ ,äÉLQóH »°SGôc ,á«é«°ùf OGƒe øe á«∏NGO á«é«°ùf

 cots for babies ,á«µ«à°SÓH hCG á«Ñ°ûN ≥jOÉæ°U ,çÉKCG äÉÑàµe ,çÉKCG äGó°†æe ,ÖFÉ≤ë∏d

.wardrobes

Ω.Ω.P.¢T Ωƒg ∫G ¢ùcCG 2 ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ∞∏N ,≥fGOƒH ,IQÉ¨°T ƒHCG  ,ábQÉ°ûdG IQÉeEG  ,IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ,∫ƒe Éé«e ÖJÉµe ,5 ≥HÉ£dG ,∫EG ¢ùcEG ƒJ ájÉæH ,∫ƒeÉ¨«e ábQÉ°ûdG

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,28248 :Ü.¢U

2022/2/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG

112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

152581 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ájÉYódG ,¿ÓYEGh ájÉYO ,äÉæ«©dG ™jRƒJ ,™∏°ùdG ¢VôY ,áÑ°SÉfi ,∫ÉªYC’G IQGOEG »`a IóYÉ°ùŸG

 ,áFõéàdÉH  ™«ÑdG  äÉjÉ¨d  ΩÓYE’G  πFÉ°Sh  ≈∏Y  ™∏°S  ¢VôY  ,…ójÈdG  Ö∏£dÉH  ¿ÓYE’Gh

 ,âfÎfE’G ™bGƒe ≥jôW øY ∫ÉªYC’G äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ ,AGô°ûdG  äÉÑ∏£d ájQGOE’G á÷É©ŸG

.Úµ∏¡à°ùŸG A’h IQGOEG èeGôH

Ω.Ω.P.¢T Ωƒg ∫G ¢ùcCG 2 ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ∞∏N ,≥fGOƒH ,IQÉ¨°T ƒHCG  ,ábQÉ°ûdG IQÉeEG  ,IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ,∫ƒe Éé«e ÖJÉµe ,5 ≥HÉ£dG ,∫EG ¢ùcEG ƒJ ájÉæH ,∫ƒeÉ¨«e ábQÉ°ûdG

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,28248 :Ü.¢U

2022/2/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG

112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 59.indd   12 3/31/22   10:50 AM
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152582 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 20 áÄØdG »`a

 ßØM ∞aQCG  ,çÉ```KCG  ó°†```f  / ä’hÉ```W ,ô``FÉà°ù∏d äÉ≤∏M ,á«dõæŸG áØ«dC’G äÉfGƒ«ë∏d Iô°SCG

 ,∞WÉ©e  äÉbÓY  ,IÒKh  óYÉ≤e  ,óYÉ≤e  ,çÉKCG  ,çÉKCG  ÖJÉµe  ,ΩÉ©W  äÉfGõN  ,ôjQGƒ≤∏d

 ,ä’hÉW  ,π≤ædGh  øjõîà∏d  á«fó©e  ÒZ  äÉjhÉM  ,êGQOCG  äGP  äÉfGõN  ,ÚYGQòH  »°SGôc

 øe áYƒæ°üe â°ù«d ôFÉà°ù∏d §HGôe ,á«Ñ°ûN äÉfGõN ,Öæc ,…É°T äÉHôY ,äÉ°Tôa ,óFÉ°Sh

 ¢VôY  ∞aQCG  ,AÉ«fƒJGQ  ,¢ùHÓe  äÉfGõN  ,π«eGÈ∏d  á«fó©e  ÒZ  óYGƒb  ,Iô°SCG  ,¢TÉª≤dG

 äÉjÉ¨d â°ù«d á«FGƒg äGófl ,äGófl ,∞WÉ©ª∏d äÉbÓY ,äÉ«`Ø°ûà°ùª∏d Iô°SCG ,äÓéª∏d

 áæjR ∫ÉÑM ,ôFÉà°ù∏d ∂HÉ°ûe ,ôFÉà°ù∏d ¿ÉÑ°†b ,çÉKCÓd ±ƒaQ ,¢û≤dG  øe äÉ°Tôa ,á«ÑW

 ,ÉjGôe ,øjõîà∏d ±ƒaQ ,π«ªŒ ä’hÉW ,¢†HGƒæH IOhõe äÉ°Tôa ,áHÉàc ä’hÉW ,ôFÉà°ù∏d

 ≥jOÉæ°U ,á«ÑW äÉjÉ¨d â°ù«d á«FGƒg óFÉ°Sh ,çÉKCG ¢VôY äÉfGõN ,¢û≤dG øe ∫É¨°TCG ,äÉjÉµJ

 ôFÉà°S ,çÉKCG ácôëàe äÉHôY ,á«fó©e ÒZ ∫Ó°S ,á«dÉY óYÉ≤e ,Qƒ°U äGQÉWEG ,á«fó©e ÒZ

 ófÉ°ùe ,∑ƒÑëŸG øe áYƒæ°üe Ö°ûÿG øe á«∏NGO ôFÉà°S ,≈eó∏d ≥jOÉæ°U ,¿GQõ«ÿG øe

 OGƒe  øe á«∏NGO  á«é«°ùf  ôFÉà°S  ,çÉKCG  ∞°TÉæŸG  äÉfGõN ,çÉKCG  á«∏NGO  ôFÉà°S  ,çÉKCG  Öàc

 ,çÉKCG äGó°†æe ,ÖFÉ≤ë∏d á«fó©e ÒZ äÉbÓY ,á«fó©e ÒZ ,äÉLQóH »°SGôc ,á«é«°ùf

.cots for babies, wardrobes ,á«µ«à°SÓH hCG á«Ñ°ûN ≥jOÉæ°U ,çÉKCG äÉÑàµe

Ω.Ω.P.¢T äÉ°ThôØª∏d Ωƒg »°ShCG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ∞∏N ,≥fGOƒH ,IQÉ¨°T ƒHCG  ,ábQÉ°ûdG IQÉeEG  ,IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ,∫ƒe Éé«e ÖJÉµe ,5 ≥HÉ£dG ,∫EG ¢ùcEG ƒJ ájÉæH ,∫ƒeÉ¨«e ábQÉ°ûdG

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,28248 :Ü.¢U

2022/2/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG

112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 59.indd   13 3/31/22   10:50 AM
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152584 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ájÉYódG ,¿ÓYEGh ájÉYO ,äÉæ«©dG ™jRƒJ ,™∏°ùdG ¢VôY ,áÑ°SÉfi ,∫ÉªYC’G IQGOEG »`a IóYÉ°ùŸG

 ,áFõéàdÉH  ™«ÑdG  äÉjÉ¨d  ΩÓYE’G  πFÉ°Sh  ≈∏Y  ™∏°S  ¢VôY  ,…ójÈdG  Ö∏£dÉH  ¿ÓYE’Gh

 ,âfÎfE’G ™bGƒe ≥jôW øY ∫ÉªYC’G äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ ,AGô°ûdG  äÉÑ∏£d ájQGOE’G á÷É©ŸG

.Úµ∏¡à°ùŸG A’h IQGOEG èeGôH

Ω.Ω.P.¢T äÉ°ThôØª∏d »°ShCG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ∞∏N ,≥fGOƒH ,IQÉ¨°T ƒHCG  ,ábQÉ°ûdG IQÉeEG  ,IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ,∫ƒe Éé«e ÖJÉµe ,5 ≥HÉ£dG ,∫EG ¢ùcEG ƒJ ájÉæH ,∫ƒeÉ¨«e ábQÉ°ûdG

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,28248 :Ü.¢U

2022/2/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG

112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

152585 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

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

.ô©°ûdG º«©æàd äGô°†ëà°ùe ,ô©°û∏d º°SÓH ,±ÉL ƒÑeÉ°T ,ô©°û∏d

.(ø°ûjQƒHQƒc hÉc èæjójôJ ƒ°ùdhCG) É°ûjÉc »µ«°ûHÉc hÉc :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉHÉj :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉHÉ«dG ,ƒ«cƒW ,ƒc - hƒ°ûJ ,Ωƒ°ûJ -1 ƒ°ûJÉHÉjÉc ,»°TÉ«fƒ¡«f ,10-14 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG
112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 59.indd   14 3/31/22   10:50 AM
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152586 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 2 áÄØdG »`a

 Ö°ûÿG  äGAÓW  ,ÉjÒàµÑ∏d  Ió«Ñe  äÉfÉgO  ,¢Sƒà°ùÑ°SG  äÉfÉgO  ,Ωƒ«æŸCG  äÉfÉgO  ,äÉfÉgO

 Éæ«ŸG äGAÓW ,á«`aõN äÉfÉgO ,äÉfÉgO ∞«≤°ùàdG OÉÑ∏d äGAÓW ,Ö°ûî∏d äÉ¨Ñ°U ,äÉfÉgO

 ,QÉæ∏d áehÉ≤e äÉfÉgO ,¬«c’h äÉfÉgO ábGôH á«LÉLR äGAÓW ,äÉfÉgO äGAÓW ,¿Égó∏d

.äÉÑ°SÎdG hCG çƒ∏àdG hCG ∞∏à∏d IOÉ°†e äÉfÉgO ,¿ÉgódG äÉ°SÉ°SCG ,äÉfÉgó∏d OGóYEG §HGhQ

äÉfÉgó∏d »°ùHÉc ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°üe :á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô°üe ,ó«©°SQƒH ,ó«©°SQƒH ÜƒæL ,Iƒ°SôdG ,ó«©°SQƒH á≤£æe :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG
112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

152587 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 2 áÄØdG »`a

 Ö°ûÿG  äGAÓW  ,ÉjÒàµÑ∏d  Ió«Ñe  äÉfÉgO  ,¢Sƒà°ùÑ°SG  äÉfÉgO  ,Ωƒ«æŸCG  äÉfÉgO  ,äÉfÉgO

 Éæ«ŸG äGAÓW ,á«`aõN äÉfÉgO ,äÉfÉgO ∞«≤°ùàdG OÉÑ∏d äGAÓW ,Ö°ûî∏d äÉ¨Ñ°U ,äÉfÉgO

 ,QÉæ∏d áehÉ≤e äÉfÉgO ,¬«c’h äÉfÉgO ábGôH á«LÉLR äGAÓW ,äÉfÉgO äGAÓW ,¿Égó∏d

.äÉÑ°SÎdG hCG çƒ∏àdG hCG ∞∏à∏d IOÉ°†e äÉfÉgO ,¿ÉgódG äÉ°SÉ°SCG ,äÉfÉgó∏d OGóYEG §HGhQ

äÉfÉgó∏d »°ùHÉc ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°üe :á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô°üe ,ó«©°SQƒH ,ó«©°SQƒH ÜƒæL ,Iƒ°SôdG ,ó«©°SQƒH á≤£æe :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG
112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 59.indd   15 3/31/22   10:50 AM
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152589 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

.™°Vô∏d äÉ°VÉØM ,¢ù∏°ùdÉH ÚHÉ°üª∏d á°UÉe •ƒa ,¢ù∏°ùdÉH ÚHÉ°üª∏d •ƒa

»æÑeƒc πÑeÉL ófBG ÎchôH GP :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG ,45202 ƒjÉghCG ,»JÉæ«°ùæ«°S ,GRÓH πÑeÉL ófBG ÎchôH ¿h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2022/2/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG

112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

152783 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 20 áÄØdG »`a

 á«FGƒg äÉ°Tôa ,á«ÑW äÉjÉ¨d â°ù«d á«FGƒg óFÉ°Sh ,á«ÑW äÉjÉ¨d â°ù«d á«FGƒg äGófl

 ,ÚYGQP  äGP  »°SGôc  ,¿Éeô¡µdG  øe äÉMƒd  ,¿Éeô¡µdG  øe ¿ÉÑ°†b ,á«ÑW äÉjÉ¨d  â°ù«d

 ,øjRÉÑî∏d õÑN ∫Ó°S ,ÖFÉ≤ë∏d á«fó©e ÒZ äÉbÓY ,∫ÉØWC’G äÉ°VÉØM Ò«¨àd ô`°ü`M

 /∫ÉØWCÓd Iô°SCG ,á«fó©e ÒZ ∫Ó°S ,á«fó©e ÒZ π«eGôH ,¿GQõ«ÿG øe ôFÉà°S ,¿GQõ«N

 RôN  ôFÉà°S  ,ΩÉªëà°S’G  ¢VGƒMC’  á«fó©e  ÒZ  RÉµJQG  ¢†HÉ≤e  ,∫ÉØWCÓd  IRGõg  Iô°SCG

 IOhõe äÉ°Tôa ,Iô°SCÓd á«fó©e ÒZ Ö«dGhO ,Iô°SCÓd á«fó©e ÒZ äGQGƒ°ù°ùcG ,Qƒµjó∏d

 πcÉ«g  ,Iô°SCG  ,á«dõæŸG  áØ«dC’G  äÉfGƒ«ë∏d  Iô°SCG  ,äÉ°VÉ«ÑdG  GóY  Ée  ,Ωƒf  ¢TGôa  ,¢†HGƒæH

 á«fó©e  ÒZ  §HQ  »ZGôH  ,πª©dG  ó°†f  ,(çÉKCG)  ó°†f  ,πëf  ÉjÓN  ,Ö°ûÿG  øe  Iô°SCG

 Öàc  ófÉ°ùe  ,á«fó©e  ÒZ  áÑdƒ∏e  ÒeÉ°ùe  ,óFÉ°Sh  ,á«fó©e  ÒZ  ≥jOÉæ°U  ,äÓÑµ∏d

 ¥ÓZEG  äGhOCG  ,ôjQGƒ≤∏d á«fó©e ÒZ á«£ZCG  ,ôjQGƒ≤∏d Ö°UÉæe ,(çÉKCG) äÉÑàµe ,(çÉKCG)

 á«£ZCG  ,á«WÉ£e  hCG  á«fó©e  hCG  á«LÉLR  ÒZ  ôjQGƒb  äGOGó°S  /ôjQGƒ≤∏d  á«fó©e  ÒZ

alamat 59.indd   16 3/31/22   10:50 AM
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 ,çÉKCÓd á«fó©e ÒZ ºFÉYO ,∂«à°SÓÑdG  hCG  Ö°ûÿG øe ≥jOÉæ°U ,ôjQGƒ≤∏d Ö°ûÿG øe

 ,Iô°SC’G  (á«£ZCG)  äÉ°VÉ«H  ±ÓîH  ,∫ÉØWC’G  Iô°SC’  äÉeó°U  äÉ«bGh  ,»°TGôØ∏d  ófÉ°ùe

 ÒZ óYGƒb ,á«Ñ°ûN ∫É¨°TCG ,∂«à°SÓÑdG hCG ¢ùÑ÷G hCG ™ª°ûdG hCG Ö°ûÿG øe á«YòL πcÉ«g

 π«eGôH  ,ôªî∏d  Ö°ûÿG  øe  π«eGôH  ,á«fó©e  ÒZ  π«eGÈ∏d  ¥GƒWCG  ,π«eGÈ∏d  á«fó©e

 ,(ä’hÉW)  Ωôa  ìGƒdCG  ,≈eó∏d  ≥jOÉæ°U  ,êGQOCG  äGP  äÉfGõN  ,IÒKh  óYÉ≤e  ,á«fó©e  ÒZ

 ,áeƒàîŸG  ¢SÉ«cCÓd  á«µ«à°SÓH  ∂HÉ°ûe  ,Ò°SGƒª∏d  hCG  äÓÑµ∏d  ∂«à°SÓÑdG  øe  ∂HÉ°ûe

 ∂HÉ°ûe ,∞WÉ©e äÉbÓY ,¢ùHÓª∏d á«fó©e ÒZ ∂HÉ°ûe ,á«YhCÓd á«fó©e ÒZ á«£ZCG

 ,∞WÉ©ª∏d  Ö°UÉæe  ,¢ùHÓŸG  äÉbÓ©d  á«fó©e  ÒZ  äÉHÓc  /∞WÉ©ª∏d  á«fó©e  ÒZ

 äGó°†æe ,πëædG ÉjÓÿ π°ù©dG ¢UGôbCG  øe óYGƒb ,Ò°SGƒŸG §Hôd á«fó©e ÒZ ¥GƒWCG

 ,(π≤ædGh  øjõîà∏d)  á«fó©e  ÒZ  á«YhCG  ,πFÉ°ùdG  Oƒbƒ∏d  á«fó©e  ÒZ  á«YhCG  ,(çÉKCG)

 ,¢UÉØbCG  ,¢ùHÓe äÉfGõN ,(ä’hÉW) ó°†f ,∫ÉØWCÓd Iô°SCG  ,¢ùHÓª∏d  Ö°UÉæe ,AÉjRGôc

 ,ôFÉà°ù∏d äGôµH ,(¢TÉª≤dG øe áYƒæ°üe â°ù«d) ôFÉà°ù∏d §HGôe ,ôFÉà°ù∏d äÉ≤∏M ,äÉfGõN

 »°SGôc ,óFÉ°Sh ,ôFÉà°ù∏d áæjR ∫ÉÑM ,ôFÉà°ù∏d ∂HÉ°ûe ,ôFÉà°ù∏d ¿ÉÑ°†b ,ôFÉà°ù∏d ¿ÉÑ°†b

 ,(çÉKCG) ΩÉ©W äÉHôY ,áªFÉb ÖJÉµe ,á«FGò¨dG OGƒª∏d ∂«à°SÓÑdG øe ±QÉNR ,»£∏d á∏HÉb

 á«fó©e  ÒZ  ¢†HÉ≤e  ,ÜGƒHCÓd  á«fó©e  ÒZ  ΩRGƒd  ,Öæc  ,¢VôY  ºFGƒb  ,¢VôY  äÉMƒd

 ,á«FÉHô¡c  ÒZ  ,á«fó©e  ÒZ  ,ÜGƒHCG  ¢SGôLCG  ,¿ó©ŸG  øe  â°ù«d  (ÜÉH)  »ZGôH  ,ÜGƒHCÓd

 ∫ÉØbCG  ,ÜGƒHCÓd  á«WÉ£e  ÒZh  á«fó©e  ÒZ  äGó°üe  ,á«fó©e  ÒZ  ,ÜGƒHCÓd  ¥QÉ£e

 ÒeÉ°ùe /ΩÉ«î∏d á«fó©e ÒZ OÉJhCG /á«fó©e OÉJhCG ,çÉKCÓd ÜGƒHCG ,ÜGƒHCÓd á«fó©e ÒZ

 ,…QÉéŸG AGƒ¡d ∂«à°SÓÑdG øe (äÉeÉª°U) óFÉ°üe ,º°Sô∏d ä’hÉW ,á«fó©e ÒZ (OÉJhCG)

 (á«FÉHô¡c ÒZ) ìhGôe ,õjô£J äGQÉWEG ,çÉKCÓd ∂«à°SÓÑdG øe ±GƒM ,π«ªŒ ä’hÉW

 ¢ùÑ÷G hCG ™ª°ûdG hCG Ö°ûÿG øe IÒ¨°U πcÉ«g ,IÒ°üb çÉKCG πLQCG ,»°üî°ûdG ΩGóîà°SÓd

 ,QƒgõdG á«YhC’ óYGƒb ,á«fó©e ÒZ áªFÉY á«YhCG  ,äÉØ∏ŸG ßØM äÉfGõN ,∂«à°SÓÑdG hCG

 ,≈JƒŸG OÉeQ ßØM QGôL ,(çÉKCG) º«°ù≤J ¿GQóL ,Úeó≤∏d ófÉ°ùe ,(çÉKCG) QƒgR Ö°UÉæe

 äÓéY ,çÉKCÓd Ö°ûÿG øe õLGƒM ,Êó©e çÉKCG  ,çÉKCÓd á«fó©e ÒZ ΩRGƒd  ,çÉKC’G

 ,ô©°ûdG »`ØØ°üŸ »°SGôc ,(øjõîà∏d) ¢ùHÓe äÉfGõN ,çÉKCÓd ±ƒaQ çÉKCÓd á«fó©e ÒZ

alamat 59.indd   17 3/31/22   10:50 AM
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 ófÉ°ùe ,äÉ©Ñ≤∏d Ö°UÉæe ,á«fó©e ÒZ π«ª– äÉ°üæe ,ájhój ÉjGôe ,¢VGôZC’G π≤æd ∫Ó°S

 ¬Ñ°T hCG ádƒ¨°ûe ÒZ ¿hôb ,á«fó©e ÒZ äÓ°üØe ,∫ÉØWCÓd á«dÉY »°SGôc ,(çÉKCG) ¢SCGôdG

 â°ù«d á«FÉe Iô°SCG ,∫RÉæª∏d áÄ«°†e ÒZh á«fó©e ÒZ ΩÉbQCG ,äÉ«`Ø°ûà°ùe Iô°SCG ,ádƒ¨°ûe

 Öàc  äÉfGõN ,Ió∏≤e IÉØë∏°S  ±ó°U ,ájƒ¡dG  ójóëàd  á«fó©e ÒZ QhÉ°SCG  ,á«ÑW äÉjÉ¨d

 çÉKCG ,ïØæ∏d á∏HÉb ájÉYO OGƒe ,∫ÉØWCÓd äÉjÉ°ûe ,(çÉKCG) òaGƒæ∏d á«∏NGO ôFÉà°S ,(çÉKCG)

 ¢†HÉ≤e ,í«JÉØŸG ≥«∏©àd äÉMƒd ,äGôgƒéŸG ¢Vô©d äGhOCG ,Êó©e ÒZ ∂æJ ,ïØæ∏d πHÉb

 ÒZ è«dGõe ,∂«à°SÓÑdG hCG Ö°ûÿG øe ⁄Ó°S ,á«µ«à°SÓH äÉbÉ£H ,á«fó©e ÒZ ájôFGO

 Üƒ£dÉH á«æÑe ÒZh á«fó©e ÒZ ójôH ≥jOÉæ°U ,çÉKC’G πLQCG ,äÉ°üæe ,ÜGƒHCÓd á«fó©e

 ¢ù«jÉ≤Ÿ á«fó©e ÒZ ¿ÉÑ°†b ,øë°û∏d á«fó©e ÒZ äÉ°üæe ,äÉÑàµe ±ƒaQ ,IQÉé◊G hCG

 ÒZ ∫ÉØbCG ,äÉÑcôª∏d á«fó©e ÒZ ∫ÉØbCG ,äÉfGõN ,ájójó◊G ∂µ°ùdG äÉHôY »`a ádƒª◊G

 ,π≤æ∏d á∏HÉb ¢ùWÉ¨ª∏d ¢TQÉØe ,∂«dóJ ä’hÉW ,äÓ› ±ƒaQ ,(á«FÉHô¡c ÒZ) á«fó©e

 ,ÉjGôe ,ÉjGôª∏d ìGƒdCG ,ájhOCG äÉfGõN ,ºë∏d øFGõN ,äÉ°Tôa ,∫ÉØWC’G Ö©d ôFÉ¶◊ ô`°ü`M

 äGQÉWE’  ÖdGƒb  ,(Qƒµjó∏d)  ácôëàe  ™£b  ,øjôaÉ°ùª∏d  ácôëàe  á«fó©e  ÒZ  ⁄Ó°S

 /AÉª°SCÓd á«fó©e ÒZ äÉMƒd ,ádƒªfi ∫ÉØWCG Iô°SCG ,á«fó©e ÒZ ƒ°SQ äÉeGƒY ,Qƒ°üdG

 äÉMƒd /ΩÉbQCÓd á«fó©e ÒZ äÉMƒd ,óFGô÷G ¢VôY óYGƒb ,á«fó©e ÒZ ∞jô©J äÉMƒd

 ,áÄÑ©à∏d ∂«à°SÓÑdG øe á«YhCG ,ÖJÉµe çÉKCG ,á«fó©e ÒZ ä’ƒeÉ°U ,á«fó©e ÒZ π«é°ùJ

 πeGƒM /Qƒ°üdG äGQÉWE’ äÉeÉYO ,Qƒ°U äGQÉWEG ,áØ«dC’G äÉfGƒ«ë∏d óFÉ°Sh ,á«bQh ôFÉà°S

 GóY Ée) ∫hó› ¢ûb ,∂«à°SÓÑdG hCG Ö°ûÿG øe ¿ÓYEG äÉMƒd ,äGófl ,Qƒ°üdG äGQÉWE’

 ,á«µ«à°SÓH í«JÉØe ,á£æ¨‡ ÒZh IôØ°ûe ÒZ ,í«JÉØª∏d á«µ«à°SÓH äÉbÉ£H ,(ô°ü◊G

 ,á«fó©e  ÒZ  äGOGó°S  /á«fó©e  ÒZ  ÒHGƒN  ,∫ÉØWCÓd  Ö©d  ôFÉ¶M  ,ÊGhCÓd  ±ƒaQ

 øe äGôµH ,á«fó©e ÒZ IóªYCG  ,á«fó©e ájQGóL ÒHGƒN /á«fó©e ÒZ (OÉJhCG) ÒHGƒN

 äGôµH ,(πFGó÷G ™æ°U »`a Ωóîà°ùŸG) Ö°üb ,AÉ«fƒJGQ ,(çÉKCG) óYGƒb ,ôFÉà°ù∏d ∂«à°SÓÑdG

 ,áfôŸG  º«WGôî∏d  á«dBG  ÒZh á«fó©e ÒZ äGôµH  ,∫ÉÑ◊Gh  ôjô◊Gh  ∫õ¨∏d  Ö°ûÿG øe

 á«æÑe ÒZh á«fó©e ÒZ äÉfGõN /IQÉé◊G hCG Üƒ£dÉH á«æÑe ÒZh á«fó©e ÒZ äÉfGõN

 ¿É°üM ,òaGƒæ∏d á«fó©e ÒZ è«dGõe ,á«fó©e ÒZ ΩÉ°TôH ÒeÉ°ùe ,IQÉé◊G hCG Üƒ£dÉH

alamat 59.indd   18 3/31/22   10:50 AM
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 óbGƒŸG QÉf õLGƒM ,§£≤∏d ∑ÉµàMG IóªYCG ,¢SQGóe çÉKCG ,(çÉKCG) Ò°TÉæe ¢†°†f ,ô°ûædG

 /óYÉ≤e ,á«fó©e ÒZ »ZGôH ,äÉæ«æ≤∏d  á«fó©e »ZGôH äGOGó°S  ,(çÉKCG)  ôFÉà°S  ,(çÉKCG)

 ,±ó°U  ,óYÉ≤e  ,πëædG  ÉjÓÿ  Ö°ûÿG  øe  ™£b  ,á«fó©e  óYÉ≤e  ,(óYÉ≤e)  »°SGôc

 ÒeÉ°ùe ,á«fó©e ájòMCG Ú`aÉ°SCG  ,±ƒaQ ,øjõîà∏d ±ƒaQ ,äÉØ∏ŸG ßØM äÉfGõÿ ±ƒaQ

 äÉàa’ ,ΩÉ©W äÉfGõN ,(çÉKCG)  ¢VôY äÉfGõN ,(QÉ«fCG)  á«≤JÉY IóªYCG  ,¿ó©ŸG  øe ájòMCG

 ôFÉ°üM ,á©∏°†e á«∏NGO ôFÉà°S ,(ÉjGôe) á°†ØdÉH »∏£e êÉLR ,∂«à°SÓÑdG hCG Ö°ûÿG øe

 ,⁄Ó°ù∏d  ¿ÉÑ°†b  ,πYh  ¿hôb  ,í«JÉØª∏d  á«fó©e  ÒZ  ábƒ≤°ûe  äÉ≤∏M  ,äÉaƒ°U  ,Ωƒæ∏d

 ,áÑ°SÉ◊G ä’BÓd Ö°UÉæe ,áÑ°üàæe ÖJÉµe ,QÉé°TC’G hCG äÉJÉÑæ∏d á«fó©e ÒZ õg IóªYCG

 »°SGôc ,Ö°ûÿG øe π«eGôH ´Ó°VCG ,∂«à°SÓÑdG hCG ¢ùÑ÷G hCG ™ª°ûdG hCG Ö°ûÿG øe πcÉ«g

 ÒZ äGOGó°S ,ófÉ°ùe hCG ô¡X ¿hóH »°SGôc ,⁄Ó°ù∏d Êó©e ÒZ êQO ,äÉLQóH á«fó©e

 ,ä’hÉW  á«£ZCG  ,¢ûb  πFGóL  ,¢û≤dG  øe  äÉ°Tôa  ,á«fó©e  ÒZ  ΩÉµMEG  á«£ZCG  /á«fó©e

 äÓjOƒe /AÉjRC’G »ªª°üe ΩGóîà°S’ ≈eO /ÚWÉ«î∏d ≈eO ,á«fó©e ä’hÉW ,ä’hÉW

 äÉHôY /…É°û∏d ‹hôJ äÉHôY ,(á«fó©e ÒZ) π«eGÈ∏d äÉ«`ØæM ,AÉjRC’Gh ¢ùHÓŸG ¢Vô©d

 ÒZ  áZQÉa  äGhOCG  Ö∏Y  ,á«∏NGO  á«é«°ùf  òaGƒf  ôFÉà°S  ,ΩÉ«î∏d  á«fó©e  ÒZ  OÉJhCG  ,…É°T

 äÉfGõN ,(á«fó©e ÒZ) πjOÉæª∏d áàHÉK á«YhCG ,äGhOCÓd áZQÉa á«fó©e ÒZ Ö∏Y ,á«fó©e

 äÉHôY ,(çÉKCG) ófÉ°ùe ,á«fó©e ÒZ ÊGƒ°U ,π≤æ∏d á«fó©e ÒZ äÉ°üæe ,(çÉKCG) ∞°TÉæŸG

 ,AÉæÑdG ÚW §∏ÿ á«fó©e ÒZ ¢VGƒMCG ,(çÉKCG) Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LC’ äÉHôY ,(çÉKCG) ‹hôJ

 ÒZ äÉeÉª°U ,¢ùHÓŸG ≥«∏©J äGó©e ,äÓ¶ª∏d óYGƒb ,Ú©HÉ£∏d ±ƒaQ /áYÉÑW ÖJÉµe

 äÉ°üæe  ,(çÉKCG)  ΩRÓª∏d  ó°VÉæe  ,á«fó©e  ÒZ  ¢VGƒMCG  ,ä’B’G  AGõLCG  GóY  Ée  á«fó©e

 øe äÉeÉª°U ,(çÉKCG) π°SÉ¨e πeGƒM ,¢ùHÓe äÉfGõN ,∫ÉØWC’G äÉ°VÉØM Ò«¨àd §FÉM

 äGôµH ,(Qƒµjó∏d) AGƒ¡dG ácôëH ´ô≤J ¢SGôLCG ,¢û≤dG øe ∫É¨°TCG ,AÉŸG Ò°SGƒŸ ∂«à°SÓÑdG

 ÒZ äGó°üe ,òaGƒæ∏d á«fó©e ÒZ ΩRGƒd ,áfôŸG º«WGôî∏d á«dBG ÒZh á«fó©e ÒZ ∞d

 ™£b ,Ö°ûÿG øe áWô°TCG ,òaGƒæ∏d á«fó©e ÒZ ∫ÉØbCG ,òaGƒæ∏d á«WÉ£e ÒZh á«fó©e

 ,(çÉKCG)  ácƒÑfi  á«Ñ°ûN  ôFÉà°S  ,∂«à°SÓÑdG  hCG  ¢ùÑ÷G  hCG  ™ª°ûdG  hCG  Ö°ûÿG  øe  á«æa

.ôØ°UCG ¿Éeô¡c ,áHÉàc ÖJÉµe
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∂fG (…G »`a »H) ∫Éfƒ«°TÉfÎfG ¢ùd’ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 AGQò©dG QõL ,’ƒJQƒJ ,¿hÉJ OhQ ,1 …Éc õeÉ¡µjh ,RÈª«°ûJ »°S ΩG √hG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG

2022/2/21 :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

152822 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 á∏HÉ≤dG èeGÈdG ,ä’É°üJ’G èeGôH ójóëàdÉHh πjõæà∏d á∏HÉ≤dG èeGÈdG ,Üƒ°SÉ◊G èeGôH

 ºµëàdGh π«°Uƒàd áeóîà°ùŸG èeGÈdGh Iõ¡LC’G ,ƒjó«`ØdG ™WÉ≤e ô°ûfh ácQÉ°ûŸ πjõæà∏d
 ºµëàdGh  áÑbGôŸG  Iõ¡LCG  ,(»J  hCG  …BG)  AÉ«°TCÓd  á«JÉeƒ∏©ŸG  áµÑ°ûdG  »`a  á∏°üàŸG  Iõ¡LC’ÉH

 Iõ¡LC’G ,QGòfE’G áÑbGôe áª¶fCG ,á«æeC’G áÑbGôŸG Iõ¡LCG ,»Ä«ÑdGh ‹õæŸG ‹B’G π«¨°ûàdGh

 ¢Vô¨d  Iõ¡LC’G  ÚH  äÉeƒ∏©ŸGh  äÉfÉ«ÑdG  π≤fh  ácQÉ°ûe  í«àJ  »àdG  Üƒ°SÉ◊G  èeGôHh

 Iõ¡LCG ,äÉfÉ«ÑdG á÷É©e äGó©e ,»Ä«ÑdGh ‹õæŸG ‹B’G π«¨°ûàdGh ºµëàdGh áÑbGôŸG π«¡°ùJ

 »àdG  äÉeƒ∏©ŸG  Iõ¡LCG  ,∫RÉæª∏d  ‹B’G  π«¨°ûàdÉH  ºµëàdG  Iõ¡LCG  ,á«∏NGódG  ä’É°üJ’G

 ,ábô°ùdGh π∏°ùàdG áëaÉµŸ QGòfE’G Iõ¡LCGh äGó©e ,É¡JGòH áªFÉ≤dG »Jƒ°üdG ºµëàdÉH πª©J

 ,»`aGôZƒJƒØdG  ôjƒ°üàdG  äGhOCGh  Iõ¡LCG  ,»æeC’G  ºµëàdG  Iõ¡LCG  ,ábô°ùdG  ™æe  äGõ«¡Œ

 Iõ¡LCG ,Qƒ°üdG hCG äƒ°üdG  êÉàfEG IOÉYEG hCG π≤fh π«é°ùJ Iõ¡LCG ,ájô°üÑdG äGhOC’Gh Iõ¡LC’G

.Qƒ°üdG hCG äÉfÉ«ÑdG hCG äƒ°üdG π≤æd ∫É°üJ’G

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

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,98109 ø£æ°TGh ,πJÉ«°S ,¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/22 :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

 US :ájƒdhC’G ó∏H ,2021/9/9 :ájƒdhC’G ïjQÉJ ,97018571 :ájƒdhC’G ºbQ :á`````````jƒdhC’G ≥``````M
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152824 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 IQGOEG  ,äÉfÉ«ÑdG  IQGOEG  ,äÉfÉ«ÑdG  á÷É©e  ,âfÎfE’G  ≈∏Y  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ôLÉàe  äÉeóN

 É```¡î°ùfh  äƒ```°üdGh  ƒ````jó«`ØdG  π«é°ùJ  º°†J  »àdG  äÉeóÿG  ,äÉØ∏ŸGh  äÉfÉ«ÑdG  IóYÉb

 øY  åëÑdG  ,Üƒ°SÉ◊G  äÉfÉ«H  óYGƒb  »`a  äÉfÉ«ÑdG  º«¶æJh  ™«ªŒ  ,É¡∏«∏–h  É¡©«ªŒh

 ä’É°üJ’G äÉfÉ«H IóYÉb äÉeóN »`a äÉcGÎ°T’G ,øjôNBÓd áÑ°SƒëŸG äÉØ∏ŸG »`a äÉfÉ«ÑdG

 áeÉ©dG áeÓ°ùdÉH »YƒdG õjõ©J ,áÁô÷G ™æeh áeÓ°ùdÉH ∂∏¡à°ùŸG »Yh õjõ©J ,ó©H øY

 ôLÉàe  äÉeóN  ,á«fhÎµdE’G  ø```eC’G  á````ÑbGôe  á```ª¶fCG  ΩGóîà°SG  óFGƒah  áÁô÷G  ™æeh

 áeÉ©dG  á«cÓ¡à°S’G  ™FÉ°†ÑdGh  á«cÓ¡à°S’G  äÉ«fhÎµdE’G  ä’É›  »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdG

 º°†J »àdG áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe äÉeóN ,ájô°üÑ©ª°ùdG äGó©ŸGh áÑbGôŸGh øeC’G äGó©eh

.øjôNBÓd á«cÓ¡à°S’G ™∏°ùdG øe á©°SGh áYƒª›

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

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,98109 ø£æ°TGh ,πJÉ«°S ,¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/22 :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

US :ájƒdhC’G ó∏H ,2021/9/9 :ájƒdhC’G ïjQÉJ ,97018571 :ájƒdhC’G ºbQ :á`````````jƒdhC’G ≥``````M

152827 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a

 äƒ°üdGh  äÉfÉ«ÑdG  π≤f  ,á«fhÎµdE’G  ä’É°üJ’G  äÉeóN  ,ó©H  øY  ä’É°üJ’G  äÉeóN

 Qƒ°üdGh ƒjó«`ØdGh äÉfÉ«ÑdGh äƒ°üdGh πFÉ°SôdG π≤f ,§FÉ°SƒdG IOó©àe äÉØ∏eh ƒjó«`ØdGh

 ,ƒjó«`ØdG ä’É°üJG äÉeóN ,åÑdG äÉeóN ,ä’É°üJ’G äÉeóN ,á«ŸÉY ä’É°üJG áµÑ°T ÈY

 äÉeóN  Ò`aƒJ  ,äÉfÉ«ÑdG  ≥aóJ  ,äÉfÉ«ÑdG  ä’É°üJG  äÉeóN  ,ƒjó«`ØdÉH  ∞JÉ¡dG  äÉeóN

alamat 59.indd   21 3/31/22   10:50 AM
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 ,âfÎfE’G  ÈY  á∏°SGôŸG  ,ájQƒØdG  á∏°SGôŸG  äÉeóN  ,âfÎfE’G  ÈY  »Jƒ°üdG  ∫É°üJ’G

 äÉØ∏Ÿ ÊhÎµdE’G π≤ædG ójóëàdÉHh Ò¶ædÉH Ò¶ædG ƒjó«`ØdGh Qƒ°üdG ácQÉ°ûe äÉeóN

 Ò`aƒJ  ,Úeóîà°ùŸG  ÚH  »FôŸGh  »Jƒ°üdG  iƒàëŸGh  ƒjó«`ØdG  ™WÉ≤eh  á«ªbôdG  Qƒ°üdG

 á«Hƒ°SÉ◊G äÉfÉ«ÑdG óYGƒbh á«fhÎµdE’G äÉµÑ°ûdGh á«ŸÉ©dG Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T ¤EG ∫ƒ°UƒdG

 ≈∏Y äÉjóàæe Ò`aƒJ ,á«fhÎµdE’G  äÉfÓYE’G áMƒd äÉeóN Ò`aƒJ ,Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y

 »∏ëŸG  ΩÉªàg’G  äGP  ™«°VGƒŸG  ∫ƒM  Üƒ°SÉ◊G  »eóîà°ùe  ÚH  πFÉ°SôdG  π≤æd  âfÎfE’G

.√ÓYCG IQƒcòŸG äÉeóÿÉH á≤∏©àŸG í°üædGh äGQÉ°ûà°S’G äÉeóN ,‹õæŸG øeC’Gh

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

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,98109 ø£æ°TGh ,πJÉ«°S ,¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/22 :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

US :ájƒdhC’G ó∏H ,2021/9/9 :ájƒdhC’G ïjQÉJ ,97018571 :ájƒdhC’G ºbQ :á`````````jƒdhC’G ≥``````M

152828 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 »`a É¡eGóîà°S’ Üƒ°SÉ◊G èeGôH äÉ°üæe áæª°†àe (¢SG ¬jG ¬jG ¬«H) äÉeóîc äÉ°üæŸG

 áeóîc  èeGÈdG  äÉeóN  ,á«Ä«ÑdGh  á«dõæŸG  á«dB’G  áÑbGôŸG  áª¶fCG  »`a  ºµëàdGh  π«¨°ûJ

 áª¶fCG »`a ºµëàdGh π«¨°ûJ »`a É¡eGóîà°S’ Üƒ°SÉ◊G èeGôH áæª°†àe (¢SG ¬jG ¬jG ¢SG)

 á›ôH á¡LGh èeGôH áæª°†àe áeóÿG Ohõe äÉ≤«Ñ£J ,á«Ä«ÑdGh á«dõæŸG á«dB’G áÑbGôŸG

 äÉ°üæŸG  ,‹B’G  π«¨°ûàdGh  ºµëàdGh  á«Ä«ÑdGh  á«dõæŸG  áÑbGôª∏d  (…BG  ¬«H  ¬jG)  äÉ≤«Ñ£àdG

 ∫É°üJ’G »`a Ωóîà°ùJ »àdG Üƒ°SÉ◊G èeGôH äÉ°üæe áæª°†àe (¢SG ¬jG ¬jG ¬«H) äÉeóîc

 èeGÈdG äÉeóN ,(»J hCG …BG) AÉ«°TCÓd á«JÉeƒ∏©ŸG áµÑ°ûdÉH á∏°üàŸG Iõ¡LC’G »`a ºµëàdGh

 áÑbGôeh  èeOh  π«¨°ûJh  π«°Uƒàd  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  áæª°†àe  (¢SG  ¬jG  ¬jG  ¢SG)  áeóîc

alamat 59.indd   22 3/31/22   10:50 AM

-111-



(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 ¬jG ¬jG ¬«H) äÉeóîc äÉ°üæŸG ,áµÑ°ûdÉH á∏°üàŸG á«cÓ¡à°S’G á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G IQGOEGh

 áµÑ°ûdÉH á∏°üàŸG Iõ¡LC’G »`a ºµëàdGh ∫É°üJÓd Üƒ°SÉ◊G èeGôH äÉ°üæe áæª°†àe (¢SG

 áæª°†àe  (¢SG  ¬jG  ¬jG  ¢SG)  áeóîc  èeGÈdG  äÉeóN  ,(»J  hCG  …BG)  AÉ«°TCÓd  á«JÉeƒ∏©ŸG

 á«cÓ¡à°S’G á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G IQGOEGh ºµëàdGh èeOh π«¨°ûJh π«°Uƒàd Üƒ°SÉ◊G èeGôH

 èeÉfôH  º°†J  »àdGh  (¬«H  ¢SG  ¬jG)  áeóÿG  Ohõe  äÉ≤«Ñ£J  äÉeóN  ,áµÑ°ûdÉH  á∏°üàŸG

 É¡∏«°UƒJh É¡∏«¨°ûJh É¡›Oh äƒ°üdÉH É¡«`a ºµëàdG ºàj »àdG äÉeƒ∏©ŸG Iõ¡LCG »`a ºµëà∏d

 »àdGh  áHÉë°ùdÉH  á∏°üàŸG  á«còdG  á«cÓ¡à°S’G  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’G  ójóëàdÉHh  É¡JQGOEGh

 πjõæà∏d á∏HÉb ÒZ èeGôH äÉ≤«Ñ£J Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y Ò`aƒJ ,äƒ°üdÉH É¡«`a ºµëàdG ºàj

 ô£îJh áMƒàØŸG òaGƒædGh ÜGƒHC’ÉH Úeóîà°ùŸG ô£îJ »àdGh ábô°ùdG áëaÉµeh ¿ÉeCÓd

 Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y Ò`aƒJ  ,ƒjó«`ØdG  äGÒeÉc π¨°ûJh  º¡HGƒHCG  ≈∏Y QGhõdÉH  Úeóîà°ùŸG

 π°UGƒàdGh ¢UÉî°TC’G ≈∏Y ±ô©àdG Úeóîà°ùª∏d í«àJ πjõæà∏d á∏HÉb ÒZ èeGôH äÉ≤«Ñ£J

 õjõ©Jh  Ö∏£dG  Ö°ùM  πjó©à∏d  á«Jƒ°üdG  ôeGhC’G  èeÉfôH  ,º¡dRÉæe  ÜGƒHCG  ≈∏Y  º¡©e

 äÉeóN ,äƒ°üdÉH É¡«`a ºµëàdG ºàj »àdGh áHÉë°ùdÉH á∏°üàŸG èeGÈdG äÉ≤«Ñ£J ¢ü«°üîJh

 áÑbGôe Úeóîà°ùª∏d í«àJ á«æ≤J º°†j âfÎfE’G ≈∏Y ™bƒe Ò`aƒJ ójóëàdÉHh Üƒ°SÉ◊G

 áHGƒH Ò`aƒJ ójóëàdÉHh Üƒ°SÉ◊G äÉeóN ,É¡«`a ºµëàdGh á«dB’G á«Ä«ÑdG á«dõæŸG áª¶fC’G

 á«dõæŸG  áª¶fC’G  áÑbGôeh  ó©H  øY  πYÉØàdÉH  Úeóîà°ùª∏d  íª°ùJ  á«æ≤J  º°†J  âfÎfEG

 π«é°ùàd πjõæà∏d á∏HÉb ÒZIô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y èeGôH Ò`aƒJ ,É¡«`a ºµëàdGh á«dB’G á«Ä«ÑdG

 Ò`aƒJ ,Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y ƒjó«`ØdGh äƒ°üdG ™WÉ≤e π«∏–h ácQÉ°ûeh øjõîJh ¢VôYh

 ,É¡∏≤fh äÉfÉ«ÑdG IQGOE’ πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ èeGÈ∏d Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y âbDƒŸG ΩGóîà°S’G

 ìÓ°UEGh  áfÉ«°Uh  Ö«côJ  ,,äÉfÉ«Ñ∏d  ÊhÎµdE’G  øjõîà∏d  ÊhÎµdEG  ™bƒe  áaÉ°†à°SG

 Ohõe äÉeóN Ò`aƒJ ójóëàdÉHh á«HÉë°ùdG øjõîàdGh π«é°ùàdG äÉeóN ,Üƒ°SÉ◊G èeGôH

 áÑ°Sƒ◊G  èeGÈd  Iô°TÉÑe  §ÿG  ≈∏Y  âbDƒŸG  ΩGóîà°S’G  Ò`aƒJh  á«HÉë°ùdG  áaÉ°†à°S’G

 øjõîàdG ,äÉfÉ«Ñ∏d ÊhÎµdE’G øjõîàdG »`a É¡eGóîà°S’ πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ á«HÉë°ùdG

 äƒ°üdGh  ¢Uƒ°üædGh  Qƒ°üdG  äÉfÉ«H  ójóëàdÉHh  á«fhÎµdE’G  §FÉ°Sƒ∏d  ÊhÎµdE’G

 âfÎfE’G  ≈∏Y  ºFÉbh  πjõæà∏d  πHÉb  ÒZ  ≥«Ñ£J  Iô°TÉÑe  §ÿG  ≈∏Y  Ò`aƒJ  ,ƒjó«`ØdGh

 Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y Ò`aƒJ ,ƒjó«`ØdG ™WÉ≤e ácQÉ°ûe øe Úeóîà°ùŸG øµ“ á«æ≤J º°†j

alamat 59.indd   23 3/31/22   10:50 AM
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 âbDƒŸG ΩGóîà°S’G Ò`aƒJ ,äÉfÉ«ÑdG ácQÉ°ûe øe Úeóîà°ùŸG øµ“ á«æ≤J º°†J áµÑ°T áÄ«H

 É¡æjõîJh É¡°VôYh äÉfÉ«ÑdG  π«é°ùàd πjõæà∏d á∏HÉ≤dG  ÒZ èeGÈ∏d Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y

 iôNC’G  QOÉ°üŸGh  ™bGƒŸGh  É¡YÉLÎ°SGh  äÉeƒ∏©ŸG  øY  åëÑdG  ,É¡∏«∏–h  É¡àcQÉ°ûeh

 á«æ≤J º°†j Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y ≥«Ñ£J Ò`aƒJ ,øjôNBÓd Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T ≈∏Y IôaƒàŸG

 º°†J âfÎfE’G ≈∏Y á«Ä«H áµÑ°TÒ`aƒJ ,ƒjó«`ØdG ™WÉ≤e ácQÉ°ûe øe Úeóîà°ùŸG øµ“

 øeC’G  Ò`aƒJ  ¢Vô¨d  √ôcP  ≥Ñ°S  Ée  πc  ,äÉfÉ«ÑdG  ácQÉ°ûe  øe Úeóîà°ùŸG  øµ“ á«æ≤J

 äÉeóÿÉH  á≤∏©àŸG  í°üædGh  äGQÉ°ûà°S’G  äÉeóN ,ájQÉéàdGh  á«æµ°ùdG  äÉµ∏àªŸG  ájÉª◊h

.√ÓYCG IQƒcòŸG

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

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,98109 ø£æ°TGh ,πJÉ«°S ,¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/22 :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

US :ájƒdhC’G ó∏H ,2021/9/9 :ájƒdhC’G ïjQÉJ ,97018571 :ájƒdhC’G ºbQ :á`````````jƒdhC’G ≥``````M

152830 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a

 äGQÉ```°ûà°S’G  äÉ````eóN  ,»```dõæŸG  »```æeC’G  QGò``fE’G  áÑbGôe  äÉeóN

 áÑbGôŸG ,‹õæŸG »æeC’G QGòfE’G áÑbGôÃ á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸGh í°üædGh

 ÊÉÑŸG äÉeóÿ á«æeC’G áÑbGôŸGh ‹õæŸG »æeC’G ΩÉ¶æ∏d á«fhÎµdE’G

 äGQÉ°ûà°S’G äÉeóN ,áÁô÷G ™æeh áeÓ°ùdG ∫ƒM äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ ,ájQÉéàdGh á«æµ°ùdG

 §ÿG  ≈∏Y  ™bƒe  Ò`aƒJ  ,‹õæŸG  »æeC’G  QGòfE’G  áÑbGôÃ  á≤∏©àŸG  äÉeƒ∏©ŸGh  í°üædGh

.»YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉeóN ,áÁô÷G ™æeh áeÓ°ùdG ∫ƒM äÉeƒ∏©e º°†j Iô°TÉÑe

alamat 59.indd   24 3/31/22   10:50 AM
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∂fEG ,õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,98109 ø£æ°TGh ,πJÉ«°S ,¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/22 :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

US :ájƒdhC’G ó∏H ,2021/9/9 :ájƒdhC’G ïjQÉJ ,97018571 :ájƒdhC’G ºbQ :á`````````jƒdhC’G ≥``````M

152920 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 ,á∏é°ùe  Üƒ°SÉM  äÉ«›ôH  ,Üƒ°SÉ◊G  π«¨°ûàd  á∏é°ùe  èeGôH  ,á∏é°ùe  Üƒ°SÉM  èeGôH

 ÜÉ©dCG èeGôH ,πjõæà∏d á∏HÉb äÉ«›ôH Üƒ°SÉM èeGôH ,≠jôØà∏d á∏HÉb á«fhÎµdEG äGQƒ°ûæe

 ,Qƒ°üdG äÉØ∏e π«ª– ,≈≤«°SƒŸG äÉØ∏e π«ª– ,ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡∏d äÉª¨f π«ª– ,Üƒ°SÉM

.á«fhÎµdEG Öàc äÉFQÉb ,πjõæà∏d á∏HÉb ,Üƒ°SÉ◊G äÉ«›ôH äÉ≤«Ñ£J

ô°ûædGh çÉëHCÓd ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,478  :Ü.¢U ,11411 ¢VÉjôdG  ,äGô“DƒŸG  »M ,áeôµŸG  áµe ≥jôW :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG

2022/2/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG

112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 59.indd   25 3/31/22   10:50 AM
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152921 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a

 ,äÉYƒÑ£e  ,áHÉàc  OGƒe  ,Öàc  ,äÉLƒdÉàc  ,äÉ¶MÓe  ô```JÉaO  ,äÉ```°SGôc  ,äÉjQhO  ,∞ë°U

 ,á«fÓYEG  äÉfÉ«H  ,á«°SÉWôb  ,äÉÑ«àc  ,áHÉàc  ¥Qh  ,ádOCG  IõLƒe  Öàc  ,áYƒÑ£e  äGQƒ°ûæe

.äGô°ûf ,ájQhO ájQÉÑNCG äGô°ûf ,IQƒ°üe ¢ü°üb ,ËhÉ≤J ,äÉjQhO äÓ›

ô°ûædGh çÉëHCÓd ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,478  :Ü.¢U ,11411 ¢VÉjôdG  ,äGô“DƒŸG  »M ,áeôµŸG  áµe ≥jôW :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG

2022/2/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG

112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

152922 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 êÉàfEG  ,¿ÓYE’Gh ájÉYódG ¢Uƒ°üf ±ÓN ¢Uƒ°üædG ô°ûf

  êÉàfEG  ,ÖàµdG  ô°ûf  ,á«fÓYE’G  ΩÓaC’G  ±ÓîH  ,ΩÓaC’G

 IQGOEGh º«¶æJ ,äGhóf IQGOEGh º«¶æJ ,ádƒéàŸG äÉÑàµŸG äÉeóN ,¿ƒjõØ∏àdGh ƒjOGôdG èeGôH

 ¢VQÉ©ŸG  º«¶æJ  ,º«∏©àdGh  á«HÎdG  øY  äÉeƒ∏©e  ,äÉYÉªàL’G  IQGOEGh  º«¶æJ  ,äGô“DƒŸG

 ,äGhóædG  IQGOEGh  º«¶æJ  ,á«°SGQódG  äÉ≤∏◊G  IQGOEGh  º«¶æJ  ,á«ª«∏©J  hCG  á«`aÉ≤K  äÉjÉ¨d

 ,âfÎfE’G  ≈∏Y  á«fhÎµdE’G  ∞ë°üdGh  ÖàµdG  ô°ûf  ,ÖjQóJ  πª©dG  äÉ°TQh  IQGOEGh  º«¶æJ

 ,πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ ájQƒØdG á«fhÎµdE’G äÉYƒÑ£ŸG Ò`aƒJ ,ÊhÎµdE’G »ÑàµŸG ô°ûædG

 äÉgƒjó«`ØdG  Ò`aƒJ  ,ÖjQóàdG  OÉ°TQEG  ,AÉÑfC’G  »∏°SGôe  äÉeóN  ,IQƒ°üŸG  ôjQÉ≤àdG  Ëó≤J

 øe πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ á«fƒjõØ∏àdG èeGÈdG Ò`aƒJ ,πjõæà∏d áMÉàe ÒZ ,á«µÑ°ûdG ÒZ

.Ö∏£dG Ö°ùëH ƒjó«`ØdG åH äÉeóN ∫ÓN

alamat 59.indd   26 3/31/22   10:50 AM
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ô°ûædGh çÉëHCÓd ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,478  :Ü.¢U ,11411 ¢VÉjôdG  ,äGô“DƒŸG  »M ,áeôµŸG  áµe ≥jôW :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG

2022/2/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG

112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

152923 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 ,á∏é°ùe  Üƒ°SÉM  äÉ«›ôH  ,Üƒ°SÉ◊G  π«¨°ûàd  á∏é°ùe  èeGôH  ,á∏é°ùe  Üƒ°SÉM  èeGôH

 ÜÉ©dCG èeGôH ,πjõæà∏d á∏HÉb äÉ«›ôH Üƒ°SÉM èeGôH ,≠jôØà∏d á∏HÉb á«fhÎµdEG äGQƒ°ûæe

 ,Qƒ°üdG äÉØ∏e π«ª– ,≈≤«°SƒŸG äÉØ∏e π«ª– ,ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡∏d äÉª¨f π«ª– ,Üƒ°SÉM

.á«fhÎµdEG Öàc äÉFQÉb ,πjõæà∏d á∏HÉb ,Üƒ°SÉ◊G äÉ«›ôH äÉ≤«Ñ£J

ô°ûædGh çÉëHCÓd ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,478  :Ü.¢U ,11411 ¢VÉjôdG  ,äGô“DƒŸG  »M ,áeôµŸG  áµe ≥jôW :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG

2022/2/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG

112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 59.indd   27 3/31/22   10:50 AM
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152924 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a

 ,äÉYƒÑ£e  ,áHÉàc  OGƒe  ,Öàc  ,äÉLƒdÉàc  ,äÉ¶MÓe  ôJÉaO  ,äÉ°SGôc  ,äÉjQhO  ,∞ë°U

 ,á«fÓYEG  äÉfÉ«H  ,á«°SÉWôb  ,äÉÑ«àc  ,áHÉàc  ¥Qh  ,ádOCG  IõLƒe  Öàc  ,áYƒÑ£e  äGQƒ°ûæe

.äGô°ûf ,ájQhO ájQÉÑNCG äGô°ûf ,IQƒ°üe ¢ü°üb ,ËhÉ≤J ,äÉjQhO äÓ›

ô°ûædGh çÉëHCÓd ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S :á`````````````````````````«°ùæ÷G

,11411 ¢VÉjôdG ,äGô“DƒŸG »M ,áeôµŸG áµe ≥jôW :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ,478 :Ü.¢U                                    

2022/2/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG

112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

152925 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 ,á«fÓYE’G ΩÓaC’G ±ÓîH ,ΩÓaC’G êÉàfEG ,¿ÓYE’Gh ájÉYódG ¢Uƒ°üf ±ÓN ¢Uƒ°üædG ô°ûf

 IQGOEGh  º«¶æJ  ,ádƒéàŸG  äÉÑàµŸG  äÉeóN  ,¿ƒjõØ∏àdGh  ƒjOGôdG  èeGôH   êÉàfEG  ,ÖàµdG  ô°ûf

 ,º«∏©àdGh á«HÎdG øY äÉeƒ∏©e ,äÉYÉªàL’G IQGOEGh º«¶æJ ,äGô“DƒŸG IQGOEGh º«¶æJ ,äGhóf

 º«¶æJ  ,á«°SGQódG  äÉ≤∏◊G  IQGOEGh  º«¶æJ  ,á«ª«∏©J  hCG  á«`aÉ≤K  äÉjÉ¨d  ¢VQÉ©ŸG  º«¶æJ

 á«fhÎµdE’G  ∞ë°üdGh  ÖàµdG  ô°ûf  ,ÖjQóJ  πª©dG  äÉ°TQh  IQGOEGh  º«¶æJ  ,äGhóædG  IQGOEGh

 ÒZ  ájQƒØdG  á«fhÎµdE’G  äÉYƒÑ£ŸG  Ò`aƒJ  ,ÊhÎµdE’G  »ÑàµŸG  ô°ûædG  ,âfÎfE’G  ≈∏Y

 Ò`aƒJ ,ÖjQóàdG OÉ°TQEG ,AÉÑfC’G »∏°SGôe äÉeóN ,IQƒ°üŸG ôjQÉ≤àdG Ëó≤J ,πjõæà∏d á∏HÉ≤dG

 á∏HÉ≤dG ÒZ á«fƒjõØ∏àdG èeGÈdG Ò`aƒJ ,πjõæà∏d áMÉàe ÒZ ,á«µÑ°ûdG ÒZ äÉgƒjó«`ØdG

.Ö∏£dG Ö°ùëH ƒjó«`ØdG åH äÉeóN ∫ÓN øe πjõæà∏d

alamat 59.indd   28 3/31/22   10:50 AM
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ô°ûædGh çÉëHCÓd ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S :á`````````````````````````«°ùæ÷G

,11411 ¢VÉjôdG ,äGô“DƒŸG »M ,áeôµŸG áµe ≥jôW :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ,478 :Ü.¢U                                    

2022/2/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG

112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

152926 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 ,á∏é°ùe  Üƒ°SÉM  äÉ«›ôH  ,Üƒ°SÉ◊G  π«¨°ûàd  á∏é°ùe  èeGôH  ,á∏é°ùe  Üƒ°SÉM  èeGôH

 ÜÉ©dCG èeGôH ,πjõæà∏d á∏HÉb äÉ«›ôH Üƒ°SÉM èeGôH ,≠jôØà∏d á∏HÉb á«fhÎµdEG äGQƒ°ûæe

 ,Qƒ°üdG äÉØ∏e π«ª– ,≈≤«°SƒŸG äÉØ∏e π«ª– ,ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡∏d äÉª¨f π«ª– ,Üƒ°SÉM

.á«fhÎµdEG Öàc äÉFQÉb ,πjõæà∏d á∏HÉb ,Üƒ°SÉ◊G äÉ«›ôH äÉ≤«Ñ£J

ô°ûædGh çÉëHCÓd ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S :á`````````````````````````«°ùæ÷G

,11411 ¢VÉjôdG ,äGô“DƒŸG »M ,áeôµŸG áµe ≥jôW :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ,478 :Ü.¢U                                    

2022/2/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG

112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 59.indd   29 3/31/22   10:50 AM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152927 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a

 ,äÉYƒÑ£e  ,áHÉàc  OGƒe  ,Öàc  ,äÉLƒdÉàc  ,äÉ```¶MÓe  ôJÉaO  ,∞ë°U  ,äÉ°SGôc  ,äÉjQhO

 ,á«fÓYEG  äÉfÉ«H  ,á«°SÉWôb  ,äÉÑ«àc  ,á``HÉàc  ¥Qh  ,ádOCG  IõLƒe  Öàc  ,áYƒÑ£e  äGQƒ°ûæe

.äGô°ûf ,ájQhO ájQÉÑNCG äGô°ûf ,IQƒ°üe ¢ü°üb ,ËhÉ≤J ,äÉjQhO äÓ›

ô°ûædGh çÉëHCÓd ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S :á`````````````````````````«°ùæ÷G

,11411 ¢VÉjôdG ,äGô“DƒŸG »M ,áeôµŸG áµe ≥jôW :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ,478 :Ü.¢U                                    

2022/2/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG

112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

152928 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 ,á«fÓYE’G ΩÓaC’G ±ÓîH ,ΩÓaC’G êÉàfEG ,¿ÓYE’Gh ájÉYódG ¢Uƒ°üf ±ÓN ¢Uƒ°üædG ô°ûf

 IQGOEGh  º«¶æJ  ,ádƒéàŸG  äÉÑàµŸG  äÉeóN  ,¿ƒjõØ∏àdGh  ƒjOGôdG  èeGôH   êÉàfEG  ,ÖàµdG  ô°ûf

 ,º«∏©àdGh á«HÎdG øY äÉeƒ∏©e ,äÉYÉªàL’G IQGOEGh º«¶æJ ,äGô“DƒŸG IQGOEGh º«¶æJ ,äGhóf

 º«¶æJ  ,á«°SGQódG  äÉ≤∏◊G  IQGOEGh  º«¶æJ  ,á«ª«∏©J  hCG  á«`aÉ≤K  äÉjÉ¨d  ¢VQÉ©ŸG  º«¶æJ

 á«fhÎµdE’G  ∞ë°üdGh  ÖàµdG  ô°ûf  ,ÖjQóJ  πª©dG  äÉ°TQh  IQGOEGh  º«¶æJ  ,äGhóædG  IQGOEGh

 ÒZ  ájQƒØdG  á«fhÎµdE’G  äÉYƒÑ£ŸG  Ò`aƒJ  ,ÊhÎµdE’G  »ÑàµŸG  ô°ûædG  ,âfÎfE’G  ≈∏Y

 Ò`aƒJ ,ÖjQóàdG OÉ°TQEG ,AÉÑfC’G »∏°SGôe äÉeóN ,IQƒ°üŸG ôjQÉ≤àdG Ëó≤J ,πjõæà∏d á∏HÉ≤dG

 á∏HÉ≤dG ÒZ á«fƒjõØ∏àdG èeGÈdG Ò`aƒJ ,πjõæà∏d áMÉàe ÒZ ,á«µÑ°ûdG ÒZ äÉgƒjó«`ØdG

.Ö∏£dG Ö°ùëH ƒjó«`ØdG åH äÉeóN ∫ÓN øe πjõæà∏d

alamat 59.indd   30 3/31/22   10:50 AM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

ô°ûædGh çÉëHCÓd ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S :á`````````````````````````«°ùæ÷G

,11411 ¢VÉjôdG ,äGô“DƒŸG »M ,áeôµŸG áµe ≥jôW :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ,478 :Ü.¢U                                    

2022/2/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG

112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

152932 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 ,á∏é°ùe  Üƒ°SÉM  äÉ«›ôH  ,Üƒ°SÉ◊G  π«¨°ûàd  á∏é°ùe  èeGôH  ,á∏é°ùe  Üƒ°SÉM  èeGôH

 ÜÉ©dCG èeGôH ,πjõæà∏d á∏HÉb äÉ«›ôH Üƒ°SÉM èeGôH ,≠jôØà∏d á∏HÉb á«fhÎµdEG äGQƒ°ûæe

 ,Qƒ°üdG äÉØ∏e π«ª– ,≈≤«°SƒŸG äÉØ∏e π«ª– ,ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡∏d äÉª¨f π«ª– ,Üƒ°SÉM

.πjõæà∏d á∏HÉb ,Üƒ°SÉ◊G äÉ«›ôH äÉ≤«Ñ£J

ô°ûædGh çÉëHCÓd ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S :á`````````````````````````«°ùæ÷G

,11411 ¢VÉjôdG ,äGô“DƒŸG »M ,áeôµŸG áµe ≥jôW :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ,478 :Ü.¢U                                    

2022/2/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG

112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 59.indd   31 3/31/22   10:50 AM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152934 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 ,á«fÓYE’G ΩÓaC’G ±ÓîH ,ΩÓaC’G êÉàfEG ,¿ÓYE’Gh ájÉYódG ¢Uƒ°üf ±ÓN ¢Uƒ°üædG ô°ûf

 IQGOEGh  º«¶æJ  ,ádƒéàŸG  äÉÑàµŸG  äÉeóN  ,¿ƒjõØ∏àdGh  ƒjOGôdG  èeGôH   êÉàfEG  ,ÖàµdG  ô°ûf

 ,º«∏©àdGh á«HÎdG øY äÉeƒ∏©e ,äÉYÉªàL’G IQGOEGh º«¶æJ ,äGô“DƒŸG IQGOEGh º«¶æJ ,äGhóf

 º«¶æJ  ,á«°SGQódG  äÉ≤∏◊G  IQGOEGh  º«¶æJ  ,á«ª«∏©J  hCG  á«`aÉ≤K  äÉjÉ¨d  ¢VQÉ©ŸG  º«¶æJ

 á«fhÎµdE’G  ∞ë°üdGh  ÖàµdG  ô°ûf  ,ÖjQóJ  πª©dG  äÉ°TQh  IQGOEGh  º«¶æJ  ,äGhóædG  IQGOEGh

 ÒZ  ájQƒØdG  á«fhÎµdE’G  äÉYƒÑ£ŸG  Ò`aƒJ  ,ÊhÎµdE’G  »ÑàµŸG  ô°ûædG  ,âfÎfE’G  ≈∏Y

 Ò`aƒJ ,ÖjQóàdG OÉ°TQEG ,AÉÑfC’G »∏°SGôe äÉeóN ,IQƒ°üŸG ôjQÉ≤àdG Ëó≤J ,πjõæà∏d á∏HÉ≤dG

 á∏HÉ≤dG ÒZ á«fƒjõØ∏àdG èeGÈdG Ò`aƒJ ,πjõæà∏d áMÉàe ÒZ ,á«µÑ°ûdG ÒZ äÉgƒjó«`ØdG

.Ö∏£dG Ö°ùëH ƒjó«`ØdG åH äÉeóN ∫ÓN øe πjõæà∏d

ô°ûædGh çÉëHCÓd ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S :á`````````````````````````«°ùæ÷G

,11411 ¢VÉjôdG ,äGô“DƒŸG »M ,áeôµŸG áµe ≥jôW :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ,478 :Ü.¢U                                    

2022/2/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG

112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

152935 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 ,á∏é°ùe  Üƒ°SÉM  äÉ«›ôH  ,Üƒ°SÉ◊G  π«¨°ûàd  á∏é°ùe  èeGôH  ,á∏é°ùe  Üƒ°SÉM  èeGôH

 ÜÉ©dCG èeGôH ,πjõæà∏d á∏HÉb äÉ«›ôH Üƒ°SÉM èeGôH ,≠jôØà∏d á∏HÉb á«fhÎµdEG äGQƒ°ûæe

 ,Qƒ°üdG äÉØ∏e π«ª– ,≈≤«°SƒŸG äÉØ∏e π«ª– ,ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡∏d äÉª¨f π«ª– ,Üƒ°SÉM

.Öàc äÉFQÉb ,πjõæà∏d á∏HÉb ,Üƒ°SÉ◊G äÉ«›ôH äÉ≤«Ñ£J

alamat 59.indd   32 3/31/22   10:50 AM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

ô°ûædGh çÉëHCÓd ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S :á`````````````````````````«°ùæ÷G

,11411 ¢VÉjôdG ,äGô“DƒŸG »M ,áeôµŸG áµe ≥jôW :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ,478 :Ü.¢U                                    

2022/2/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG

112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

152937 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 ,á«fÓYE’G ΩÓaC’G ±ÓîH ,ΩÓaC’G êÉàfEG ,¿ÓYE’Gh ájÉYódG ¢Uƒ°üf ±ÓN ¢Uƒ°üædG ô°ûf

 IQGOEGh  º«¶æJ  ,ádƒéàŸG  äÉÑàµŸG  äÉeóN  ,¿ƒjõØ∏àdGh  ƒjOGôdG  èeGôH   êÉàfEG  ,ÖàµdG  ô°ûf

 ,º«∏©àdGh á«HÎdG øY äÉeƒ∏©e ,äÉYÉªàL’G IQGOEGh º«¶æJ ,äGô“DƒŸG IQGOEGh º«¶æJ ,äGhóf

 º«¶æJ  ,á«°SGQódG  äÉ≤∏◊G  IQGOEGh  º«¶æJ  ,á«ª«∏©J  hCG  á«`aÉ≤K  äÉjÉ¨d  ¢VQÉ©ŸG  º«¶æJ

 á«fhÎµdE’G  ∞ë°üdGh  ÖàµdG  ô°ûf  ,ÖjQóJ  πª©dG  äÉ°TQh  IQGOEGh  º«¶æJ  ,äGhóædG  IQGOEGh

 ÒZ  ájQƒØdG  á«fhÎµdE’G  äÉYƒÑ£ŸG  Ò`aƒJ  ,ÊhÎµdE’G  »ÑàµŸG  ô°ûædG  ,âfÎfE’G  ≈∏Y

 Ò`aƒJ ,ÖjQóàdG OÉ°TQEG ,AÉÑfC’G »∏°SGôe äÉeóN ,IQƒ°üŸG ôjQÉ≤àdG Ëó≤J ,πjõæà∏d á∏HÉ≤dG

 á∏HÉ≤dG ÒZ á«fƒjõØ∏àdG èeGÈdG Ò`aƒJ ,πjõæà∏d áMÉàe ÒZ ,á«µÑ°ûdG ÒZ äÉgƒjó«`ØdG

.Ö∏£dG Ö°ùëH ƒjó«`ØdG åH äÉeóN ∫ÓN øe πjõæà∏d

ô°ûædGh çÉëHCÓd ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S :á`````````````````````````«°ùæ÷G

,11411 ¢VÉjôdG ,äGô“DƒŸG »M ,áeôµŸG áµe ≥jôW :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ,478 :Ü.¢U                                    

2022/2/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG

112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 59.indd   33 3/31/22   10:50 AM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152938 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 ,á∏é°ùe  Üƒ°SÉM  äÉ«›ôH  ,á∏é°ùe  Üƒ°SÉM  èeGôH  ,Üƒ°SÉ◊G  π«¨°ûàd  á∏é°ùe  èeGôH

 ÜÉ©dCG èeGôH ,πjõæà∏d á∏HÉb äÉ«›ôH Üƒ°SÉM èeGôH ,≠jôØà∏d á∏HÉb á«fhÎµdEG äGQƒ°ûæe

 ,Qƒ°üdG äÉØ∏e π«ª– ,≈≤«°SƒŸG äÉØ∏e π«ª– ,ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡∏d äÉª¨f π«ª– ,Üƒ°SÉM

.á«fhÎµdEG Öàc äÉFQÉb ,πjõæà∏d á∏HÉb ,Üƒ°SÉ◊G äÉ«›ôH äÉ≤«Ñ£J

ô°ûædGh çÉëHCÓd ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áµ∏ªŸG ,478 :Ü.¢U ,11411 ¢VÉjôdG ,äGô“DƒŸG »M ,áeôµŸG áµe ≥jôW :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

2022/2/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG

112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

152939 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a

 ,äÉ``YƒÑ£e ,á``HÉàc OGƒ``e ,Ö``àc ,äÉ``LƒdÉàc ,äÉ``¶MÓe ô``JÉaO ,äÉ°SGôc ,äÉjQhO ,∞ë°U

 ,á«fÓYEG  äÉfÉ«H  ,á«°SÉWôb  ,äÉÑ«àc  ,áHÉàc  ¥Qh  ,ádOCG  IõLƒe  Öàc  ,áYƒÑ£e  äGQƒ°ûæe

.äGô°ûf ,ájQhO ájQÉÑNCG äGô°ûf ,IQƒ°üe ¢ü°üb ,ËhÉ≤J ,äÉjQhO äÓ›

ô°ûædGh çÉëHCÓd ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áµ∏ªŸG ,478 :Ü.¢U ,11411 ¢VÉjôdG ,äGô“DƒŸG »M ,áeôµŸG áµe ≥jôW :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

2022/2/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG

112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 59.indd   34 3/31/22   10:50 AM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152940 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 ,á«fÓYE’G ΩÓaC’G ±ÓîH ,ΩÓaC’G êÉàfEG ,¿ÓYE’Gh ájÉYódG ¢Uƒ°üf ±ÓN ¢Uƒ°üædG ô°ûf

 IQGOEGh  º«¶æJ  ,ádƒéàŸG  äÉÑàµŸG  äÉeóN  ,¿ƒjõØ∏àdGh  ƒjOGôdG  èeGôH   êÉàfEG  ,ÖàµdG  ô°ûf

 ,º«∏©àdGh á«HÎdG øY äÉeƒ∏©e ,äÉYÉªàL’G IQGOEGh º«¶æJ ,äGô“DƒŸG IQGOEGh º«¶æJ ,äGhóf

 º«¶æJ  ,á«°SGQódG  äÉ≤∏◊G  IQGOEGh  º«¶æJ  ,á«ª«∏©J  hCG  á«`aÉ≤K  äÉjÉ¨d  ¢VQÉ©ŸG  º«¶æJ

 á«fhÎµdE’G  ∞ë°üdGh  ÖàµdG  ô°ûf  ,ÖjQóJ  πª©dG  äÉ°TQh  IQGOEGh  º«¶æJ  ,äGhóædG  IQGOEGh

 ÒZ  ájQƒØdG  á«fhÎµdE’G  äÉYƒÑ£ŸG  Ò`aƒJ  ,ÊhÎµdE’G  »ÑàµŸG  ô°ûædG  ,âfÎfE’G  ≈∏Y

 Ò`aƒJ ,ÖjQóàdG OÉ°TQEG ,AÉÑfC’G »∏°SGôe äÉeóN ,IQƒ°üŸG ôjQÉ≤àdG Ëó≤J ,πjõæà∏d á∏HÉ≤dG

 á∏HÉ≤dG ÒZ á«fƒjõØ∏àdG èeGÈdG Ò`aƒJ ,πjõæà∏d áMÉàe ÒZ ,á«µÑ°ûdG ÒZ äÉgƒjó«`ØdG

.Ö∏£dG Ö°ùëH ƒjó«`ØdG åH äÉeóN ∫ÓN øe πjõæà∏d

ô°ûædGh çÉëHCÓd ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áµ∏ªŸG ,478 :Ü.¢U ,11411 ¢VÉjôdG ,äGô“DƒŸG »M ,áeôµŸG áµe ≥jôW :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

2022/2/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG

112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

152941 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 ,Üƒ°SÉ◊G  π«¨°ûàd  á∏é°ùe  èeGôH  ,á∏é°ùe  Üƒ°SÉM  èeGôH  ,á«fhÎµdEG  Öàc  äÉFQÉb

 äÉ«›ôH Üƒ°SÉM èeGôH ,≠jôØà∏d á∏HÉb á«fhÎµdEG äGQƒ°ûæe ,á∏é°ùe Üƒ°SÉM äÉ«›ôH

 äÉØ∏e  π«ª–  ,ádÉ≤ædG  ∞JGƒ¡∏d  äÉª¨f  π«ª–  ,Üƒ°SÉM  ÜÉ©dCG  èeGôH  ,πjõæà∏d  á∏HÉb

.πjõæà∏d á∏HÉb ,Üƒ°SÉ◊G äÉ«›ôH äÉ≤«Ñ£J ,Qƒ°üdG äÉØ∏e π«ª– ,≈≤«°SƒŸG

alamat 59.indd   35 3/31/22   10:50 AM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

ô°ûædGh çÉëHCÓd ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S :á`````````````````````````«°ùæ÷G

,11411 ¢VÉjôdG ,äGô“DƒŸG »M ,áeôµŸG áµe ≥jôW :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ,478 :Ü.¢U                                    

2022/2/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG

112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

152942 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a

 äGQƒ°ûæe  ,äÉ```YƒÑ£e  ,áHÉàc  OGƒe  ,Öàc  ,äÉLƒdÉàc  ,äÉ¶MÓe  ôJÉaO  ,äÉ°SGôc  ,äÉjQhO

 äÓ›  ,á```«fÓYEG  äÉfÉ«H  ,á«°SÉWôb  ,äÉÑ«àc  ,áHÉàc  ¥Qh  ,ádOCG  Iõ``Lƒe  Ö``àc  ,á``YƒÑ£e

.∞ë°U ,äGô°ûf ,ájQhO ájQÉÑNCG äGô°ûf ,IQƒ°üe ¢ü°üb ,ËhÉ≤J ,äÉjQhO

ô°ûædGh çÉëHCÓd ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S :á`````````````````````````«°ùæ÷G

,11411 ¢VÉjôdG ,äGô“DƒŸG »M ,áeôµŸG áµe ≥jôW :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ,478 :Ü.¢U                                    

2022/2/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG

112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 59.indd   36 3/31/22   10:50 AM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152943 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 ,á«fÓYE’G ΩÓaC’G ±ÓîH ,ΩÓaC’G êÉàfEG ,¿ÓYE’Gh ájÉYódG ¢Uƒ°üf ±ÓN ¢Uƒ°üædG ô°ûf

 IQGOEGh  º«¶æJ  ,ádƒéàŸG  äÉÑàµŸG  äÉeóN  ,¿ƒjõØ∏àdGh  ƒjOGôdG  èeGôH   êÉàfEG  ,ÖàµdG  ô°ûf

 ,º«∏©àdGh á«HÎdG øY äÉeƒ∏©e ,äÉYÉªàL’G IQGOEGh º«¶æJ ,äGô“DƒŸG IQGOEGh º«¶æJ ,äGhóf

 º«¶æJ  ,á«°SGQódG  äÉ≤∏◊G  IQGOEGh  º«¶æJ  ,á«ª«∏©J  hCG  á«`aÉ≤K  äÉjÉ¨d  ¢VQÉ©ŸG  º«¶æJ

 á«fhÎµdE’G  ∞ë°üdGh  ÖàµdG  ô°ûf  ,ÖjQóJ  πª©dG  äÉ°TQh  IQGOEGh  º«¶æJ  ,äGhóædG  IQGOEGh

 ÒZ  ájQƒØdG  á«fhÎµdE’G  äÉYƒÑ£ŸG  Ò`aƒJ  ,ÊhÎµdE’G  »ÑàµŸG  ô°ûædG  ,âfÎfE’G  ≈∏Y

 Ò`aƒJ ,ÖjQóàdG OÉ°TQEG ,AÉÑfC’G »∏°SGôe äÉeóN ,IQƒ°üŸG ôjQÉ≤àdG Ëó≤J ,πjõæà∏d á∏HÉ≤dG

 á∏HÉ≤dG ÒZ á«fƒjõØ∏àdG èeGÈdG Ò`aƒJ ,πjõæà∏d áMÉàe ÒZ ,á«µÑ°ûdG ÒZ äÉgƒjó«`ØdG

.Ö∏£dG Ö°ùëH ƒjó«`ØdG åH äÉeóN ∫ÓN øe πjõæà∏d

ô°ûædGh çÉëHCÓd ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S :á`````````````````````````«°ùæ÷G

,11411 ¢VÉjôdG ,äGô“DƒŸG »M ,áeôµŸG áµe ≥jôW :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ,478 :Ü.¢U                                    

2022/2/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG

112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

152944 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 π«¨°ûàd á∏é°ùe èeGôH ,ádhõ©e ¢SÉëf ∑Ó°SCG ,á«°ùª°T äÉjQÉ£H ,á∏é°ùe Üƒ°SÉM èeGôH

 ∞JGƒ¡∏d  äÉª¨f  π«ª–  ,Üƒ°SÉM  ÜÉ©dCG  èeGôH  ,á∏é°ùe  Üƒ°SÉM  äÉ«›ôH  ,Üƒ°SÉ◊G

 ,Üƒ°SÉ◊G  äÉ«›ôH  äÉ≤«Ñ£J  ,Qƒ°üdG  äÉØ∏e  π«ª–  ,≈≤«°SƒŸG  äÉØ∏e  π«ª–  ,ádÉ≤ædG

.á«fhÎµdEG Öàc äÉFQÉb ,πjõæà∏d á∏HÉb

alamat 59.indd   37 3/31/22   10:50 AM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

ô°ûædGh çÉëHCÓd ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S :á`````````````````````````«°ùæ÷G

,11411 ¢VÉjôdG ,äGô“DƒŸG »M ,áeôµŸG áµe ≥jôW :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ,478 :Ü.¢U                                    

2022/2/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG

112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

152945 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a

 ,äÉ``YƒÑ£e  ,á```HÉàc  OGƒe  ,Ö```àc  ,äÉLƒdÉàc  ,äÉ``¶MÓe  ôJÉaO  ,äÉ°SGôc  ,äÉjQhO  ,∞ë°U

 ,äÉjQhO äÓ› ,á«fÓYEG äÉfÉ«H ,äÉÑ«àc ,áHÉàc ¥Qh ,ádOCG IõLƒe Öàc ,áYƒÑ£e äGQƒ°ûæe

.á«°SÉWôb ,äGô°ûf ,ájQhO ájQÉÑNCG äGô°ûf ,IQƒ°üe ¢ü°üb ,ËhÉ≤J

ô°ûædGh çÉëHCÓd ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S :á`````````````````````````«°ùæ÷G

,11411 ¢VÉjôdG ,äGô“DƒŸG »M ,áeôµŸG áµe ≥jôW :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ,478 :Ü.¢U                                    

2022/2/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG

112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 59.indd   38 3/31/22   10:50 AM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152946 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 ,á«fÓYE’G ΩÓaC’G ±ÓîH ,ΩÓaC’G êÉàfEG ,¿ÓYE’Gh ájÉYódG ¢Uƒ°üf ±ÓN ¢Uƒ°üædG ô°ûf

 IQGOEGh  º«¶æJ  ,ádƒéàŸG  äÉÑàµŸG  äÉeóN  ,¿ƒjõØ∏àdGh  ƒjOGôdG  èeGôH   êÉàfEG  ,ÖàµdG  ô°ûf

 ,º«∏©àdGh á«HÎdG øY äÉeƒ∏©e ,äÉYÉªàL’G IQGOEGh º«¶æJ ,äGô“DƒŸG IQGOEGh º«¶æJ ,äGhóf

 º«¶æJ  ,á«°SGQódG  äÉ≤∏◊G  IQGOEGh  º«¶æJ  ,á«ª«∏©J  hCG  á«`aÉ≤K  äÉjÉ¨d  ¢VQÉ©ŸG  º«¶æJ

 á«fhÎµdE’G  ∞ë°üdGh  ÖàµdG  ô°ûf  ,ÖjQóJ  πª©dG  äÉ°TQh  IQGOEGh  º«¶æJ  ,äGhóædG  IQGOEGh

 ÒZ  ájQƒØdG  á«fhÎµdE’G  äÉYƒÑ£ŸG  Ò`aƒJ  ,ÊhÎµdE’G  »ÑàµŸG  ô°ûædG  ,âfÎfE’G  ≈∏Y

 Ò`aƒJ ,ÖjQóàdG OÉ°TQEG ,AÉÑfC’G »∏°SGôe äÉeóN ,IQƒ°üŸG ôjQÉ≤àdG Ëó≤J ,πjõæà∏d á∏HÉ≤dG

 á∏HÉ≤dG ÒZ á«fƒjõØ∏àdG èeGÈdG Ò`aƒJ ,πjõæà∏d áMÉàe ÒZ ,á«µÑ°ûdG ÒZ äÉgƒjó«`ØdG

.Ö∏£dG Ö°ùëH ƒjó«`ØdG åH äÉeóN ∫ÓN øe πjõæà∏d

ô°ûædGh çÉëHCÓd ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S :á`````````````````````````«°ùæ÷G

,11411 ¢VÉjôdG ,äGô“DƒŸG »M ,áeôµŸG áµe ≥jôW :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ,478 :Ü.¢U                                    

2022/2/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG

112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

152947 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 ,á∏é°ùe  Üƒ°SÉM  äÉ«›ôH  ,Üƒ°SÉ◊G  π«¨°ûàd  á∏é°ùe  èeGôH  ,á∏é°ùe  Üƒ°SÉM  èeGôH

 ÜÉ©dCG èeGôH ,πjõæà∏d á∏HÉb äÉ«›ôH Üƒ°SÉM èeGôH ,≠jôØà∏d á∏HÉb á«fhÎµdEG äGQƒ°ûæe

 ,Qƒ°üdG äÉØ∏e π«ª– ,≈≤«°SƒŸG äÉØ∏e π«ª– ,ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡∏d äÉª¨f π«ª– ,Üƒ°SÉM

.á«fhÎµdEG Öàc äÉFQÉb ,πjõæà∏d á∏HÉb ,Üƒ°SÉ◊G äÉ«›ôH äÉ≤«Ñ£J

alamat 59.indd   39 3/31/22   10:50 AM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

ô°ûædGh çÉëHCÓd ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S :á`````````````````````````«°ùæ÷G

,11411 ¢VÉjôdG ,äGô“DƒŸG »M ,áeôµŸG áµe ≥jôW :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ,478 :Ü.¢U                                    

2022/2/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG

112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

152948 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a

 ,äÉ```YƒÑ£e  ,á```HÉàc  OGƒ``e  ,Öàc  ,äÉLƒdÉàc  ,äÉ¶MÓe  ôJÉaO  ,äÉ°SGôc  ,∞ë°U  ,äÉjQhO

 ,á«fÓYEG  äÉfÉ«H  ,á«°SÉWôb  ,äÉÑ«àc  ,áHÉàc  ¥Qh  ,ádOCG  Iõ``Lƒe  Ö```àc  ,áYƒÑ£e  äGQƒ°ûæe

.äGô°ûf ,ájQhO ájQÉÑNCG äGô°ûf ,IQƒ°üe ¢ü°üb ,ËhÉ≤J ,äÉjQhO äÓ›

ô°ûædGh çÉëHCÓd ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S :á`````````````````````````«°ùæ÷G

,11411 ¢VÉjôdG ,äGô“DƒŸG »M ,áeôµŸG áµe ≥jôW :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ,478 :Ü.¢U                                    

2022/2/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG

112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 59.indd   40 3/31/22   10:50 AM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152949 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 ,á«fÓYE’G ΩÓaC’G ±ÓîH ,ΩÓaC’G êÉàfEG ,¿ÓYE’Gh ájÉYódG ¢Uƒ°üf ±ÓN ¢Uƒ°üædG ô°ûf

 IQGOEGh  º«¶æJ  ,ádƒéàŸG  äÉÑàµŸG  äÉeóN  ,¿ƒjõØ∏àdGh  ƒjOGôdG  èeGôH   êÉàfEG  ,ÖàµdG  ô°ûf

 ,º«∏©àdGh á«HÎdG øY äÉeƒ∏©e ,äÉYÉªàL’G IQGOEGh º«¶æJ ,äGô“DƒŸG IQGOEGh º«¶æJ ,äGhóf

 º«¶æJ  ,á«°SGQódG  äÉ≤∏◊G  IQGOEGh  º«¶æJ  ,á«ª«∏©J  hCG  á«`aÉ≤K  äÉjÉ¨d  ¢VQÉ©ŸG  º«¶æJ

 á«fhÎµdE’G  ∞ë°üdGh  ÖàµdG  ô°ûf  ,ÖjQóJ  πª©dG  äÉ°TQh  IQGOEGh  º«¶æJ  ,äGhóædG  IQGOEGh

 ÒZ  ájQƒØdG  á«fhÎµdE’G  äÉYƒÑ£ŸG  Ò`aƒJ  ,ÊhÎµdE’G  »ÑàµŸG  ô°ûædG  ,âfÎfE’G  ≈∏Y

 Ò`aƒJ ,ÖjQóàdG OÉ°TQEG ,AÉÑfC’G »∏°SGôe äÉeóN ,IQƒ°üŸG ôjQÉ≤àdG Ëó≤J ,πjõæà∏d á∏HÉ≤dG

 á∏HÉ≤dG ÒZ á«fƒjõØ∏àdG èeGÈdG Ò`aƒJ ,πjõæà∏d áMÉàe ÒZ ,á«µÑ°ûdG ÒZ äÉgƒjó«`ØdG

.Ö∏£dG Ö°ùëH ƒjó«`ØdG åH äÉeóN ∫ÓN øe πjõæà∏d

ô°ûædGh çÉëHCÓd ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S :á`````````````````````````«°ùæ÷G

,11411 ¢VÉjôdG ,äGô“DƒŸG »M ,áeôµŸG áµe ≥jôW :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ,478 :Ü.¢U                                    

2022/2/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG

112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 59.indd   41 3/31/22   10:50 AM
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(1436) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

152958 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 ,ô©°û∏d ∞«µe ,ô©°ûdG á÷É©Ÿ äGô°†ëà°ùe ,ô©°ûdG äÉæ«∏e πª°ûJh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe

 ¢VGôZC’ äÉÁôc ,á«Ñ£dG äÉeGóîà°SÓd â°ù«d »àdG ΩÓg πµ°T ≈∏Y ΩÉªëà°S’G ¿ƒHÉ°U

 ,ô©°ûdG äÉ©ª∏e ,ô©°T äÉëàØe ,ô©°û∏d ÆÉÑ°UCG ,ô©°ûdG â«ÑãJ ñÉîH ,º°ù÷Gh ¬Lƒ∏d á«∏«ªŒ

 ,ô©°ûdG Ö«WôJ äGô°†ëà°ùe ,ô©°ûdG ádGREG Ëôc ,»∏«ªéàdG ô©°ûdG ø°Tƒd ,ôaÉXC’G AÓW

 π«ªŒ äGô°†ëà°ùe ,ô©°û∏d  π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùe ,ô©°ûdG  äƒjR ,ƒÑeÉ°ûdG  ,ô©°û∏d  πL

 ≥∏£dG ¥ƒë°ùe ,»ÑW ÒZ ¿ƒHÉ°U ,º°ù÷ÉH ájÉæ©∏d á«∏«ªŒ äGô°†ëà°ùe ,Iô°ûÑdÉH ájÉæ©∏d

 äGô°†ëà°ùe ,»ÑW ÒZ ô©°û∏d (ø°Tƒd) ∫ƒ°ùZ ,á«ÑW ÒZ π«ªŒ äGô°†ëà°ùe ,áæjõ∏d

 äGô°†ëà°ùe  ,π«ªéàdG  ¢VGôZC’  (QÉ``Ñ°üdG)  Gô``«`a  IƒdC’G  äGô°†ëà°ùe  ,ô©°ûdÉH  ájÉæ©dG

 Ωóîà°ùŸG  GóY º°ù∏H ,á«ÑW äÉjÉ¨d â°ù«d ΩÉªëà°SG  ìÓeCG  ,á«ÑW äÉjÉ¨d â°ù«d ΩÉªëà°SG

 ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe ,√ÉØ°ûdG AÓW Ö∏Y ,êÉ«µŸG ádGREG äGô°†ëà°ùe ,êÉ«µe ,á«ÑW äÉjÉ¨d

 ≥°UGƒd  ,ôaÉXCÓd  ™ª∏e/ôaÉXCÓd  AÓW  ,IQÉ``©à°ùe  ôaÉXCG  ,IQÉ©à°ùe  ¢TƒeQ  ,ôaÉXC’ÉH

.IQÉ©à°ùŸG ¢TƒeôdG â«Ñãàd

Ω.Ω.P äÉØ¶æŸGh ƒÑeÉ°ûdG áYÉæ°üd ∫ÉªµdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,»°ùeÉ°ûdG ó«ÑY ó«ªM »∏Y ∂∏e 1 ºbQ IÈ°T/3 ºbQ áYÉæ°U ,ábQÉ°ûdG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

2022/2/24 :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

alamat 59.indd   42 3/31/22   10:50 AM
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148915
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التي�سريت، القبعات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: برييز �سموك، ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الواليات   ،48323 مي�سيغان  بلومفـيلد،  وي�ست  كورت  ليلى   4654 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/27
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152901
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جهاز قيا�ص البنزين، جهاز قيا�ص الغاز، جهاز قيا�ص غاز الهيدروجني، جهاز قيا�ص الغاز 
الطبيعي امل�سغوط، جهاز قيا�ص غاز البرتول امل�سال )LPG(، جهاز قيا�ص الغاز الطبيعي 

امل�سال )LNG(، جهاز قيا�ص الغاز وال�سوائل اأو �سلبة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تات�سونو كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 2-6، ميتا 3-كوم، ميناكو-كو، طوكيو 108-0073، اليابان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/23

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112

حــــــــق الأولــــــــويـــــة: )رقم االأولوية: 2021-146156 - تاريخ االأولوية: 2021/11/24- 

) JP :بلد االأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149970
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الورق والكرتون املطبوعات، م�ستلزمات القرطا�سية واملكتب، با�ستثناء االأثاث، مواد ال�سقة 
املواد  الر�سم،  فر�ص  للفنانني،  واملواد  الر�سم  مواد  املنزلية،  لالأغرا�ص  اأو  للقرطا�سية 
التعليمية والتدري�سية، األواح بال�ستيكية واأفالم واأكيا�ص للتغليف والتغليف فـي الفئة 16.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هنكل ايه جي & كو. كي جي ايه ايه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

دو�سلدورف،   40589  ،67 هنكل�سرتا�سه  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
40589، اأملانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/11

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112

حــــــــق الأولــــــــويـــــة: )رقم االأولوية: 302021111330.6 - تاريخ االأولوية: 2021/6/29- 
) DE :بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149981
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سحوق ال�ساي القهوة وال�ساي والكاكاو وال�سوكوالتة وامل�سروبات القائمة على ال�ساي فـي 
الفئة 30.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: انتيجرال ال جروب القاب�سة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: دولة قطر
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/11

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150065
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات: اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات االأبحاث والت�ساميم املتعلقة بها، خدمات 
احلا�سوب،  وبرجميات  قطع  وتطوير  ت�سميم  خدمـات  ال�سنـاعية،  واالأبحاث  التحاليل 
حتويل البيانات اأو الوثائق من و�سائط مادية اإلى اإلكرتونية، خدمات اال�ست�سارات املتعلقة 
واال�ست�سارات  االإ�سناد  خدمات  احلا�سوب،  برجمة  خدمات  احلا�سوب،  وبرجميات  بقطع 
اال�ستخدام  توفـري  والطلبات،  البيانية  والقواعد  احلا�سوبية،  االأنظمة  باإدارة  املتعلقة 
واإلغاء  تفعيل  املواقع،  حتديد  الإدارة،  للتحميل  قابلة  غري  وتطبيقات  لربجميات  املوؤقت 
امل�سادقة واالإقرار الرقمي الأجهزة تقنية التوا�سل قريب املدى، خدمات ت�سميم وتطوير 
الرقمية،  النقالة  لالأجهزة  التطبيقات  وبرجميات  احلا�سوب  اأجهزة  وحتديث  و�سيانة 
خدمات ت�سميم وتطوير و�سيانة وحتديث برامج احلا�سوب وبرجميات التطبيقات القابلة 
اإلى  للو�سول  امل�ستخدمني  متكن  التي  اأخرى  رقمية  واأجهزة  النقالة  للهواتف  للتحميل 
مرجعات  االأ�سعار،  مقارنة  معلومات  احل�سومات،  الق�سائم،  رموز  الكوبونات،  الق�سائم، 
ت�سميم  خدمات  اخل�سم،  ومعلومات  لالآخرين،  بالتجزئة  البيع  ملواقع  الروابط  املنتج، 
للتحميل  القابلة  التطبيقات  وبرجميات  احلا�سوب  برامج  وحتديث  و�سيانة  وتطوير 
التي متكن امل�ستخدمني للو�سول لعرو�ص ترويج املبيعات واحل�سول على اجلوائز املالية 
برجميات  موفر  النقود،  ا�سرتداد  اأنظمة  طريق  عن  ح�ساباتهم  اإلى  اإ�سافتها  ميكن  التي 
رموز  الكوبونات،  الق�سائم،  وعر�ص  اإر�سال  ال�ستقبال،  برجميات  يقدم  الذي  التطبيقات 
الق�سائم، العرو�ص اخلا�سة، مراجعات، معلومات عن املنتجات، معلومات مقارنة االأ�سعار، 
واخلدمات،  الب�سائع  ل�سراء  البيانات  واإر�سال  وا�ستقبال  االلكرتونية،  للمواقع  الروابط 
باخل�سومات  املتعلقة  املعلومات  لتقدمي  برامج  يقدم  الذي  التطبيقات  خدمات  توفـري 
للم�ستهلكني، الق�سائم والعرو�ص اخلا�سة للب�سائع واخلدمات لالآخرين، خدمات موفر 
الر�سومات  التوا�سل االجتماعي، ت�سميم  املتعلقة بربجميات �سبكات  التطبيقات  خدمات 
او  بقطع  املتعلقة  املعلومات  توفـري  االأنرتنت،  على  ال�سبكة  �سفحات  جتميع  اأجل  من 
برجميات احلا�سوب املقدمة عرب االأنرتنت من �سبكات حا�سوب عاملية اأو االأنرتنت، اإن�ساء 
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اإن�ساء �سفحات ال�سبكة،  و�سيانة مواقع االأنرتنت، ا�ست�سافة مواقع االأنرتنت لالآخرين، 
خدمات ت�سميم واإن�ساء وا�ست�سافة مواقع التجارة عرب االأنرتنت، خدمات ت�سميم واإن�ساء 
املتعلقة باحلا�سوب واالأنرتنت،  وا�ست�سافة املواقع االإلكرتونية لدفع الفواتري، اخلدمات 
�سبكة  طريق  عن  االإنرتنت  �سبكة  على  االإلكرتونية  البيانات  قواعد  توفـري  حتديدا: 
احلا�سوبية العاملية فـي جمال التحقق والتاأكد من الهوية ال�سخ�سية، ت�سفـري وفك ت�سفـري 
التوقيع الرقمي للم�سادقة على االآخرين،  املالية، خدمات م�سادقة  البيانات للمعلومات 
حتديدا: ت�سفـري البيانات وتكامل البيانات، توفـري البيانات امل�سفرة واملوقعة وامل�سدقة رقميا 
ال�ستخدامها فـي اإ�سدار والتحقق من �سحة ال�سهادات الرقمية فـي جمال توثيق الوثائق، 
�سهادة التحقق الرقمي، والتوثيق، االإ�سدار، التوزيع واالإدارة، خدمات اال�ست�سارات الفنية 
فـي جمال برجمة احلا�سوب، �سبكات احلا�سوب املالية، معاجلة البيانات، خدمات االت�ساالت 
املعلومات عرب  ن�سر  املحلية،  املناطق  �سبكات  واأمن  البيانات  ت�سفـري  وفك  ت�سفـري  االآمنة، 
�سبكة حا�سوب عاملية فـي جماالت برجميات احلا�سوب، اأجهزة احلا�سوب، �سبكات احلا�سوب 
املالية و�سبكات املناطق املحلية، خدمات معاجلة البيانات وخدمات التحقق من البيانات، 
خدمات تخزين وا�سرتجاع البيانات، خدمات تخزين البيانات وخدمات معلومات ملفات 
والن�سائح  املعلومات  توفـري  البيانات،  لقاعدة  الدخول  اأوقات  تاأجري  خدمات  العمالء، 

واال�ست�سارات املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ما�سرت كارد انرتنا�سيونال انكوربوراتيد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

بــر�سيــــز،  �ستــــريت،  بيــــر�سيــــز   2000 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

نيــــويـــورك: 10577-2509، الواليات 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/15

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150074

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بالهواء  اجلو  تدفئة  اأجهزة  حتديدا:  ال�ساخن،  الهواء  توليد  اأجهزة  الهوائية،  املكيفات 

اأجهزة الرتطيب، مزيالت الرطوبة الكهربائية لال�ستخدامات املنزلية، مواقد  ال�ساخن، 

لالأغرا�ص  املياه  تاأين  اأجهزة  املنزلية،  لال�ستخدامات  املياه  منقيات  الكهربائية،  الطبخ 

ال�سم�سية  املجمعات احلرارية  املياه،  لتنقية  هيئة فالتر  على  الغ�سائية  االأجهزة  املنزلية، 

اأجهزة التهوية للت�سخني )تربيد الهواء(، ال�سمامات الثنائية  )ت�سخني(، منقيات اجلو، 

الباعثة لل�سوء )ال اي دي(، مواقد للطبخ العاملة بالغاز، اأفران املطبخ الكهربائية، االأجهزة 

اآالت ترتيب  الكهربائية،  املالب�ص  الكهربائية، جمففات  الثالجات  التجهيزات للطهي،  اأو 

الكهربائية  املالب�ص  ترتيب  اآالت  املنزلية،  للغايات  املالب�ص  لتجفـيف  الكهربائية  املالب�ص 

اآالت  املنزلية،  للغايات  املالب�ص  وتبخري  وتعقيم  الكريهة  الروائح  اإزالة  بوظائف  املجهزة 

العالج  ووظائف  الروائح  واإزالة  التعقيم  بوظيفة  املجهزة  الكهربائية  املالب�ص  جتفـيف 

ملقاومة التجعد لالأغرا�ص املنزلية، �سفاطات التهوية، �سفاطات التهوية لالأفران.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال جي الكرتونيك�ص انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

جمهورية   ،07336 �سيول،  يوجندييوجنبو-جو،  يوي-دايرو،   ،128 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/15

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112

-136-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150077
فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خراطيم  الكهربائية،  املكان�ص  االوتوماتيكية،  االأطباق  غ�ساالت  الكهربائية،  الغ�ساالت 
املكان�ص الكهربائية، اأكيا�ص املكان�ص الكهربائية، املكان�ص الكهربائية على �سكل ع�سا، املنافـيخ 
الكهربائية الدوارة، الروبوتات )االآالت(، م�سخات تدار بالهواء امل�سغوط، �سواغط دوارة 
كهربائية، �ساغطات للثالجات، املجففات الدوارة )غري امل�سخنة(، اخلالطات الكهربائية 
لال�ستخدامات املنزلية، املكان�ص الكهربائية االآلية، حم�سرات الطعام الكهربائية، مكان�ص 
لل�سرا�سف،  الكهربائية  املكان�ص  اليدوية،  الكهربائية  مكان�ص  املنزلية،  للغايات  البخار 
روبوتات التدبري املنزيل لالأغرا�ص املنزلية، الروبوتات لال�ستخدام ال�سخ�سي، حتديدا: 

روبوتات للتنظيف. فـي الفئة 07.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال جي الكرتونيك�ص انك.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

جمهورية   ،07336 �سيول،  يوجندييوجنبو-جو،  يوي-دايرو،   ،128 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/15
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150078
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بالهواء  اجلو  تدفئة  اأجهزة  حتديدا:  ال�ساخن،  الهواء  توليد  اأجهزة  الهوائية،  املكيفات 
اأجهزة الرتطيب، مزيالت الرطوبة الكهربائية لال�ستخدامات املنزلية، مواقد  ال�ساخن، 
لالأغرا�ص  املياه  تاأين  اأجهزة  املنزلية،  لال�ستخدامات  املياه  منقيات  الكهربائية،  الطبخ 
ال�سم�سية  املجمعات احلرارية  املياه،  لتنقية  هيئة فالتر  على  الغ�سائية  االأجهزة  املنزلية، 
اأجهزة التهوية للت�سخني )تربيد الهواء(، ال�سمامات الثنائية  )ت�سخني(، منقيات اجلو، 
الباعثة لل�سوء )ال اي دي(، مواقد للطبخ العاملة بالغاز، اأفران املطبخ الكهربائية، االأجهزة 
اآالت ترتيب  الكهربائية،  املالب�ص  الكهربائية، جمففات  الثالجات  التجهيزات للطهي،  اأو 
الكهربائية  املالب�ص  ترتيب  اآالت  املنزلية،  للغايات  املالب�ص  لتجفـيف  الكهربائية  املالب�ص 
اآالت  املنزلية،  للغايات  املالب�ص  وتبخري  وتعقيم  الكريهة  الروائح  اإزالة  بوظائف  املجهزة 
العالج  ووظائف  الروائح  واإزالة  التعقيم  بوظيفة  املجهزة  الكهربائية  املالب�ص  جتفـيف 
ملقاومة التجعد لالأغرا�ص املنزلية، �سفاطات التهوية، �سفاطات التهوية لالأفران، فـي الفئة 11.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال جي الكرتونيك�ص انك.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

جمهورية   ،07336 �سيول،  يوجندييوجنبو-جو،  يوي-دايرو،   ،128 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/15
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150080
فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اآالت  الكهربائية،  املكان�ص  االوتوماتيكية،  االأطباق  غ�ساالت  الكهربائية،  املالب�ص  غ�ساالت 
املنزلية،  للغايات  الكهربائية  املالب�ص  ترتيب  اأجهزة  املنزلية،  للغايات  املالب�ص  ترتيب 
�سكل  على  الكهربائية  املكان�ص  الكهربائية،  املكان�ص  اأكيا�ص  الكهربائية،  املكان�ص  خراطيم 
ع�سا، الروبوتات،   الروبوتات لال�ستخدامات ال�سناعية، االأعمال املنزلية اليومية مل�ساعدة 
من  يتكون  الذي  الوحدات  اأنظمة  للتنظيف،  روبوتات  املنزلية،  االأغرا�ص  فـي  الروبوتات 
حامالت من�سات اآلية، اآليات التحكم للمكائن االآلية، املنافـيخ الكهربائية الدوارة، م�سخات 
تدار بالهواء امل�سغوط، ال�ساغطات الدوارة، �ساغطات للثالجات، الن�سافات الدوارة )غري 
االآلية،  الكهربائية  املكان�ص  املنزلية،  لال�ستخدامات  الكهربائية  اخلالطات  امل�سخنة(، 
حم�سرات الطعام الكهربائية، مكان�ص البخار للغايات املنزلية، مكان�ص الكهربائية اليدوية، 

املكان�ص الكهربائية لل�سرا�سف.  فـي الفئة 07.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال جي الكرتونيك�ص انك.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

جمهورية   ،07336 �سيول،  يوجندييوجنبو-جو،  يوي-دايرو،   ،128 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/15
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150081

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�ساخن،  الهواء  توليد  اأجهزة  الهوائية،  املكيفات  طهو(،  )اأجهزة  ميكروويف  اأفران 

الطبخ  مواقد  املنزلية،  لال�ستخدامات  الكهربائية  الرطوبة  مزيالت  الرتطيب،  اأجهزة 

املنزلية،  لالأغرا�ص  املياه  تاأين  اأجهزة  املنزلية،  لال�ستخدامات  املياه  منقيات  الكهربائية، 

االأجهزة الغ�سائية لتنقية املياه، اأجهزة لتجميع الطاقة احلرارية ال�سم�سية )للت�سخني(، 

الثنائية  ال�سمامات  اأ�سواء  للت�سخني،  الهواء(  التهوية )مكيفات  اأجهزة  للهواء،  منظفات 

اأو  االأجهزة  الكهربائية،  املطبخ  اأفران  بالغاز،  العاملة  للطبخ  مواقد  لل�سوء،  الباعثة 

الكهربائية، جهاز كهربائي  املالب�ص  الكهربائية، جمففات  الثالجات  للطهي،  التجهيزات 

بوظائف  املجهزة  الكهربائية  املالب�ص  ترتيب  اآالت  املنزلية،  لالأغرا�ص  املالب�ص  لرتتيب 

املالب�ص  جتفـيف  اآالت  املنزلية،  للغايات  املالب�ص  وتبخري  وتعقيم  الكريهة  الروائح  اإزالة 

التجعد  ملقاومة  واملعاجلة  الكريهة  الروائح  واإزالة  التعقيم  بوظيفة  املجهزة  الكهربائية 

للغايات املنزلية، املغا�سل فـي الفئة 11.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال جي الكرتونيك�ص انك.

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

جمهورية   ،07336 �سيول،  يوجندييوجنبو-جو،  يوي-دايرو،   ،128 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/15

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150112
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لال�ستخدام  مكيفة  غذائية  ومواد  اأغذية  طبية  م�ستح�سرات  �سيدالنية  م�ستح�سرات 
الطبي، طعام لالأطفال، طعام لالأطفال فـي �سكل م�سحوق، �سيغ الر�سع بدائل لنب االأم. 
اأو  و/  واملعادن  بالفـيتامينات  اأي�سا  مدعم  والر�سع،  ال�سغار  لالأطفال  حليب  م�سحوق 
ومعادن،  فـيتامينات  �سكل  على  الغذائية  املكمالت  للب�سر،  الغذائية  املكمالت  الربوتينات، 
االأطعمة وامل�سروبات اخلا�سة باحلمية الغذائية لالأغرا�ص الطبية، الالكتوز لالأغرا�ص 

ال�سيدالنية والطبية، املكمالت الغذائية واخلا�سة باحلمية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآرال فود�ص اآ. ام. بي. اآ.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: دمناركية

جيه،  فـيبي  كيه-8260  دي   ،14 �سوندرهوغ  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
8260، الدمنارك

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/16
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150552
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة اال�سطناعية، اأرز، تابيوكا و�ساغو، والدقيق، وامل�ستح�سرات 
ال�سكر،  لالأكل،  القابلة  املثلجات  واحللويات،  واملعجنات  اخلبز  احلبوب،  من  امل�سنوعة 
الع�سل، الع�سل االأ�سود، اخلمرية، م�سحوق اخلبز، ملح، خردل، اخلل وال�سل�سات )التوابل(، 

التوابل، املثلجات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكبو�ص للتجارة وال�سناعة واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

عمان،   ،851545 �ص.ب:  االأردن،  عمان،  ال�سناعية،  املوقر  منطقة  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
ر.ب: 11185، االأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/2
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150567
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املالب�ص، وهي القم�سان وال�سراويل، ف�ساتني، لبا�ص خارجي، اأي املعاطف والقبعات واالأقنعة 
اأحزمة،  الراأ�ص، جوارب،  اأغطية  االأحذية،  الف�سفا�سة  املالب�ص  النوم،  والقبعات، مالب�ص 

القفازات وقفاز اليد والر�سغ قفاز، اأو�سحة الرقبة حتديدا مناديل الرقبة واالأو�سحة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1000 نيكوليت مال، مينيابولي�ص ، ميني�سوتا 2467-55403، 1000، 

الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/2

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150570
فـي الفئة 22 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأكيا�ص لغ�سل املالب�ص املحبوكة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1000 نيكوليت مال، مينيابولي�ص ، ميني�سوتا 2467-55403، 1000، 

الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/2

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150577
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات متاجر التجزئة التي تتميز باملالب�ص احلميمة ومالب�ص النوم ومالب�ص الف�سفا�سة، 
ومالب�ص  احلميمة  باملالب�ص  تتميز  التي  االإنرتنت  عرب  بالتجزئة  البيع  متاجر  خدمات 

النوم ومالب�ص الف�سفا�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1000 نيكوليت مال، مينيابولي�ص ، ميني�سوتا 2467-55403، 1000، 
الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/2
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150579
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الن�سائية،  ال�سدر  حماالت  الن�سائية،  الداخلية  املالب�ص  حتديدا:  خ�سو�سية،  مالب�ص 
حماالت ال�سدر الريا�سية، �سدريات ال�سقة، مو�سعات حمالة ال�سدر، و�سائد حزام حمالة 
فـي  ت�ستخدم  لالإزالة  قابلة  للثدي  حم�سنات  و�سائد  ال�سدر،  حماالت  اأحزمة  ال�سدر، 
حماالت ال�سدر، القم�سان الن�سائية الداخلية الق�سرية، البدالت التي تغطي كافة اجل�سم، 
املالب�ص الداخلية، بنطلونات داخلي، مالب�ص داخلية للتدفئة، مالب�ص حتديد �سكل اجل�سم 
موؤقتا، حتديدا: م�سدات اجل�سم، حماالت ال�سدر الن�سائية، القم�سان الن�سائية الداخلية 
الطويلة،  الن�سائية  اجلوارب  الن�سائية،  الداخليه  القم�سان  الداخلية،  املالب�ص  الق�سرية، 
الثياب الداخلية الن�سائية املت�سلة بجوارب طويلة، املالب�ص ال�سيقة، ال�سراويل الق�سرية، 
وال�سراويل ال�سيقة، مالب�ص النوم، مالب�ص النوم، قم�سان النوم، مالب�ص الراحة، الكنزات 
اأكمام  بدون  والبالئز  النوم،  �سراويل  النوم،  قم�سان  واجلوارب،  الف�سفا�سة،  الريا�سية 
للن�ساء، ال�سراويل، واللفائف، مالب�ص نوم من قطعة واحدة، االأرواب، ال�سبا�سب، مالب�ص 
والبالئز  الداخلية،  املالب�ص  الن�سائية،  ال�سدر  حماالت  حتديدا:  واالأمومة،  التمري�ص 

بدون اأكمام للن�ساء، والبيجامات.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1000 نيكوليت مال، مينيابولي�ص ، ميني�سوتا 2467-55403، 1000، 

الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/2

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150721
فـي الفئة 26 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ذيل  وحامالت  لل�سعر  املطاطية  االأ�سرطة  حتديدا:  ال�سعر،  ومزينات  ال�سعر  اإك�س�سوارات 
احل�سان، ربطات ال�سعر، ع�سبات ال�سعر املرنة، دبابي�ص لل�سعر، وحلي ال�سعر، واأربطة ال�سعر، 
الدائرية،  ال�سعر  ربطات  لل�سعر،  ربط  �سرائط  ال�سعر،  ربط  اأعواد  ال�سعر،  تثبيت  م�سابك 
دبابي�ص تثبيت ال�سعر الرفـيعة، م�سابك خملبية، م�سابك الكب�ص، جمعدات ال�سعر، مالقط 

ال�سعر، ال�سعر امل�ستعار، م�سابك ال�سعر، واأم�ساط لال�ستخدام كزينة لل�سعر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

، ميني�سوتا  نيكوليت مال، مينيابولي�ص  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1000 

55403-2467، 1000، الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/7

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150723
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التى ت�سم جمموعة  بالتجزئة عرب االإنرتنت  بالتجزئة ومتاجر بيع  خدمات متجر بيع 
متنوعة من ال�سلع اال�ستهالكية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1000 نيكوليت مال، مينيابولي�ص ، ميني�سوتا 

55403-2467، 1000، الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/7

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150724
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النظارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1000 نيكوليت مال، مينيابولي�ص ، ميني�سوتا 2467-55403، 1000، 

الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/7

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150725
فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مظالت، حقائب حمل جلميع االأغرا�ص، اأكيا�ص ال�ساطئ مظالت ال�ساطئ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1000 نيكوليت مال، مينيابولي�ص ، ميني�سوتا 2467-55403، 1000، 

الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/7

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150729
فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كرا�سي ال�ساطئ، طاوالت ال�ساطئ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1000 نيكوليت مال، مينيابولي�ص ، ميني�سوتا 2467-55403، 1000، 

الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/7

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150730
فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منا�سف ال�ساطئ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1000 نيكوليت مال، مينيابولي�ص ، ميني�سوتا 2467-55403، 1000، 

الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/7

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150731
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأكمام،  بدون  والقم�سان  والقم�سان،  الق�سرية،  وال�سراويل  ال�سراويل،  حتديدا  املالب�ص، 
الق�سري،  وال�سروال  والبدالت،  والف�ساتني،  والبلوزات،  الف�سفا�سة،  الريا�سية  الكنزات 

ال�سرتات. مالب�ص �سباحة، جوارب، اأغطية الراأ�ص، االأحذية، اأغطية من املالب�ص.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1000 نيكوليت مال، مينيابولي�ص ، ميني�سوتا 2467-55403، 1000، 

الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/7

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150780
فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والقالئد،  واالأ�ساور،  واالأقراط،  القدم،  اأ�سابع  وخوامت  اخلوامت،  حتديدا  املجوهرات، 
والقالئد العنق ال�سيقة، واخللخال، والدبابي�ص، والربو�ص، وجموهرات اجل�سم، �ساعات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

ميني�سوتا   ، مينيابولي�ص  مال،  نيكوليت   1000 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
55403-2467، 1000، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/8
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150846
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اال�ست�سارات فـي جمال ا�ستخراج البرتول، وم�ساريع ا�ستخراج الطاقة احلرارية االأر�سية، 
الكربون  اأك�سيد  ثاين  احتجاز  طبيعة  فـي  اخلدمات  والغاز.  النفط  ا�ستخراج  وم�ساريع 

و�سغطه وعزله.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوك�سيدنتال بيرتوليوم كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سويت 110، 5 جرينواى بالزا، هيو�سنت تيك�سا�ص 77046، الواليات 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/12
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112
حــــــــق الأولــــــــويـــــة: )رقم االأولوية: 90775715 - تاريخ االأولوية: 2021/6/15 - بلد 

) US :االأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150848
فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املعادن ال�سائعة و�سبائكها، ال�سلب غري املعالج اأو �سبه املعالج، مبا فـي ذلك الفوالذ املقاوم 
لل�سداأ، ال�سلب الكربوين، ال�سلب امللب�ص واملك�سو، ال�سلب املطلي بالغم�ص، ال�سلب املطلي 
بالكروم، ال�سلب املجلفن، الفوالذ املجلفن كهربائيا، الفوالذ املطلي م�سبقا، الفوالذ امللون 
احلديد  املعالج،  �سبه  اأو  املعالج  غري  اخلام  احلديد  باالأملنيوم،  وامللب�ص  املك�سو  والفوالذ 
اخلردة، احلديد غري املعالج اأو �سبه املعالج، مبا فـي ذلك ال�سفـيح، حديد االختزال املبا�سر 
واحلديد املختزل مبا�سرة، خامات املعادن، مبا فـي ذلك اخلامات غري املعاجلة اأو املح�سرة، 
الثقيلة،  املقاطع  مثل  املقطعية،  اأو  املدرفلة  املعدنية  البناء  مواد  املعدنية،  البناء  مواد 
معدنية  تغطية  لوحات  للخر�سانة،  املعدنية  التعزيزات  والق�سبان،  الدعامات  العوار�ص، 
املعدنية  االألواح  املعدنية،  القواطع  املعدنية،  االألواح  املعدنية،  االأر�سيات  املباين،  ل�سناعة 
متعددة الطبقات، الواجهات املعدنية، مواد تلبي�ص واأغلفة واأغطية معدنية )مواد بناء(، 
احلاويات الفوالذية، الهياكل املعدنية املنقولة، مبا فـي ذلك املالجئ املعدنية واأجزاء من 
املالجئ، قواطع البناء املعدنية لال�ستخدام ال�سكني، تعد اأي�سا كمباين ذات ن�ساط �سغري، 
االأ�سالك  لها،  املكونة  واالأجزاء  الق�سبان  ذلك  فـي  مبا  احلديدية،  لل�سكك  معدنية  مواد 
واالأ�سالك  املعدنية  اللحام  اأ�سالك  ذلك  فـي  مبا  الكهربائية،  غري  املعدنية  والكابالت 
الكهربائية،  غري  املعدنية  القفل  اآليات  بناء(،  )مواد  معدنية  واأنابيب  موا�سري  ال�سائكة، 
معدنية  م�سبكات  املعدين،  ال�سياج  املعدنية،  وال�سبكات  الق�سبان  احلديدية،  امل�سغوالت 
مطلية اأو غري مطلية ومنتجات �سبكية )مواد بناء(، نواب�ص )حديد(، االأ�سالك املعدنية، 
منتجات الرباغي وامل�سامري، غري الواردة فـي فئات اخرى، األواح و�سفائح معدنية، �سفائح 
ال�ساج املجلفن املح�سوة مبادة عازلة واملنتجات املعدنية متعددة الطبقات غري املدرجة فـي 
الفئات االأخرى، منتجات الفرز، الواقيات اخلارجية، الهياكل املعدنية، اخلزانات املعدنية 
ذلك  فـي  مبا  اأخرى(،  فئات  فـي  امل�سمولة  )غري  املعدنية  ال�سناديق  املعدنية،  واحلاويات 
امللحومة،  املعدنية  العلب  قواعد  مثل  لها،  املكونة  واالأجزاء  امللحومة  املعدنية  ال�سناديق 
علب  فـيها  مبا  للحفظ،  معدنية  واأغطية  علب  املعدنية،  وال�سد  احل�سو  واأغطية  حلقات 
وال�سفـيح،  ال�سائعة  املعادن  امل�سنوعة من  التغليف  مواد  املعدنية،  املناهل  اأغطية  ال�سرب، 
فـي  امل�سمولة  غري  املعدنية  وال�سلب  احلديد  منتجات  ال�سباكة،  الأعمال  معدنية  قوالب 
الفئات االأخرى، مبا فـي ذلك الق�سبان، البالط، االأطباق، ال�سفائح، الرقاقات، اللوحات، 
احللقات، امللفات، االأ�سرطة املزدوجة، احلانات، الدعامات، العوار�ص، واالأ�سرطة، الق�سبان، 
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املنتجات  ال�سبائك،  وتزوير  ال�سب  �سبائك  الق�سبان،  والكابالت،  واالأ�سالك،  االأنابيب، 
البالط،  الفوالذية،  الكرات  االأخرى،  الفئات  فـي  امل�سمولة  غري  للغاية  الثقيلة  املعدنية 
املنتجات املعدنية الثقيلة غري امل�سمولة فـي الفئات االأخرى، مبا فـي ذلك القطع املعدنية 
املزورة، امل�سبوبة، امل�سبوكة، املختومة، امل�سحوبة، امللحومة اأو امل�سكلة وامل�ستخدمة فـي جميع 

ال�سناعات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأر�سيلور ميتال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: لوك�سمبورجية

 ،1160 ال  لوك�سمبورغ،   1160 ال  اأفاني�ص  دى،  بوليفارد   24-26 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/12
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150849
فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املعادن ال�سائعة و�سبائكها، ال�سلب غري املعالج اأو �سبه املعالج، مبا فـي ذلك الفوالذ املقاوم 
لل�سداأ، ال�سلب الكربوين، ال�سلب امللب�ص واملك�سو، ال�سلب املطلي بالغم�ص، ال�سلب املطلي 
بالكروم، ال�سلب املجلفن، الفوالذ املجلفن كهربائيا، الفوالذ املطلي م�سبقا، الفوالذ امللون 
احلديد  املعالج،  �سبه  اأو  املعالج  غري  اخلام  احلديد  باالأملنيوم،  وامللب�ص  املك�سو  والفوالذ 
اخلردة، احلديد غري املعالج اأو �سبه املعالج، مبا فـي ذلك ال�سفـيح، حديد االختزال املبا�سر 
واحلديد املختزل مبا�سرة، خامات املعادن، مبا فـي ذلك اخلامات غري املعاجلة اأو املح�سرة، 
الثقيلة،  املقاطع  مثل  املقطعية،  اأو  املدرفلة  املعدنية  البناء  مواد  املعدنية،  البناء  مواد 
معدنية  تغطية  لوحات  للخر�سانة،  املعدنية  التعزيزات  والق�سبان،  الدعامات  العوار�ص، 
املعدنية  االألواح  املعدنية،  القواطع  املعدنية،  االألواح  املعدنية،  االأر�سيات  املباين،  ل�سناعة 
متعددة الطبقات، الواجهات املعدنية، مواد تلبي�ص واأغلفة واأغطية معدنية )مواد بناء(، 
احلاويات الفوالذية، الهياكل املعدنية املنقولة، مبا فـي ذلك املالجئ املعدنية واأجزاء من 
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املالجئ، قواطع البناء املعدنية لال�ستخدام ال�سكني، تعد اأي�سا كمباين ذات ن�ساط �سغري، 
االأ�سالك  لها،  املكونة  واالأجزاء  الق�سبان  ذلك  فـي  مبا  احلديدية،  لل�سكك  معدنية  مواد 
واالأ�سالك  املعدنية  اللحام  اأ�سالك  ذلك  فـي  مبا  الكهربائية،  غري  املعدنية  والكابالت 
الكهربائية،  غري  املعدنية  القفل  اآليات  بناء(،  )مواد  معدنية  واأنابيب  موا�سري  ال�سائكة، 
معدنية  م�سبكات  املعدين،  ال�سياج  املعدنية،  وال�سبكات  الق�سبان  احلديدية،  امل�سغوالت 
مطلية اأو غري مطلية ومنتجات �سبكية )مواد بناء(، نواب�ص )حديد(، االأ�سالك املعدنية، 
منتجات الرباغي وامل�سامري، غري الواردة فـي فئات اخرى، األواح و�سفائح معدنية، �سفائح 
ال�ساج املجلفن املح�سوة مبادة عازلة واملنتجات املعدنية متعددة الطبقات غري املدرجة فـي 
الفئات االأخرى، منتجات الفرز، الواقيات اخلارجية، الهياكل املعدنية، اخلزانات املعدنية 
ذلك  فـي  مبا  اأخرى(،  فئات  فـي  امل�سمولة  )غري  املعدنية  ال�سناديق  املعدنية،  واحلاويات 
امللحومة،  املعدنية  العلب  قواعد  مثل  لها،  املكونة  واالأجزاء  امللحومة  املعدنية  ال�سناديق 
علب  فـيها  مبا  للحفظ،  معدنية  واأغطية  علب  املعدنية،  وال�سد  احل�سو  واأغطية  حلقات 
وال�سفـيح،  ال�سائعة  املعادن  امل�سنوعة من  التغليف  مواد  املعدنية،  املناهل  اأغطية  ال�سرب، 
فـي  امل�سمولة  غري  املعدنية  وال�سلب  احلديد  منتجات  ال�سباكة،  الأعمال  معدنية  قوالب 
الفئات االأخرى، مبا فـي ذلك الق�سبان، البالط، االأطباق، ال�سفائح، الرقاقات، اللوحات، 
احللقات، امللفات، االأ�سرطة املزدوجة، احلانات، الدعامات، العوار�ص، واالأ�سرطة، الق�سبان، 
املنتجات  ال�سبائك،  وتزوير  ال�سب  �سبائك  الق�سبان،  والكابالت،  واالأ�سالك،  االأنابيب، 
البالط،  الفوالذية،  الكرات  االأخرى،  الفئات  فـي  امل�سمولة  غري  للغاية  الثقيلة  املعدنية 
املنتجات املعدنية الثقيلة غري امل�سمولة فـي الفئات االأخرى، مبا فـي ذلك القطع املعدنية 
املزورة، امل�سبوبة، امل�سبوكة، املختومة، امل�سحوبة، امللحومة اأو امل�سكلة وامل�ستخدمة فـي جميع 

ال�سناعات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأر�سيلور ميتال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 26-24 بوليفارد دى، اأفاني�ص ال 1160 لوك�سمبورغ، 1160، الواليات 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/12
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150908
فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�ساعات، اأحزمة واأ�سرطة ال�ساعات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1000 نيكوليت مال، مينيابولي�ص ، ميني�سوتا 2467-55403، 1000، 

الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/13

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150910
فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقاب�ص،  بدون  ال�سغرية  الن�سائية  احلقائب  حمافظ،  االأغرا�ص،  جلميع  حمل  حقائب 
حقائب الظهر، اأكيا�ص ال�ساطئ حقائب م�ستح�سرات التجميل واأدوات الزينة فارغة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1000 نيكوليت مال، مينيابولي�ص ، ميني�سوتا 2467-55403، 1000، 

الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/13

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150911
فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املنا�سف حتديدا املنا�سف القطنية وفوط احلمام ومنا�سف ال�ساطئ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1000 نيكوليت مال، مينيابولي�ص ، ميني�سوتا 2467-55403، 1000، 
الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/13
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150912
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املالب�ص، حتديدا مالب�ص ال�سباحة، واأغطية ال�ساطئ، والقم�سان وال�سراويل ال�سفلية مثل 
اأكمام والقم�سان وال�سرتات وال�سراويل وال�سراويل  املالب�ص والف�ساتني والقم�سان بدون 
�سرائط  واالأقنعة  البي�سبول  وقبعات  القبعات  وهي  الراأ�ص،  اأغطية  االأحذية،  الق�سرية، 

الراأ�ص.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1000 نيكوليت مال، مينيابولي�ص ، ميني�سوتا 2467-55403، 1000، 
الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/13
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150913
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات متجر بيع بالتجزئة ومتاجر بيع بالتجزئة عرب االإنرتنت ت�سم جمموعة متنوعة 
من ال�سلع اال�ستهالكية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1000 نيكوليت مال، مينيابولي�ص ، ميني�سوتا 2467-55403، 1000، 
الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/13
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150914
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جمموعات العناية ال�سخ�سية التي حتتوي على منتجات العناية للرجال، حتديداغ�سول 
الوجه، وغ�سول اجل�سم، وال�سامبو، منعم ال�سعر، ومزيالت العرق لال�ستخدام ال�سخ�سي، 
بعد  وما  الب�سرة،  وغ�سول  الهالمية،  واملواد  احلالقة  وم�ستح�سرات  التعرق،  وم�سادات 
العرق  مزيالت  ال�سعر،  منعم  �سامبو،  اجل�سم،  غ�سل  الوجه  غ�سل  والكولونيا،  احلالقة، 
احلالقة  بعد  ب�سرة،  كرمي  الهالمية،  واملواد  احلالقة  م�ستح�سرات  التعرق،  وم�سادات 

الكولونيا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

ميني�سوتا   ، مينيابولي�ص  مال،  نيكوليت   1000 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
55403-2467، 1000، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/13
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150915
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اجلبال  ت�سلق  معدات  ال�سم�سية،  والنظارات  النظارات  علب  �سم�سية،  نظارة  طبية،  نظارة 
مكربات  �سكل  هلى  واألواح  ال�سوت  مكربات  االأذن،  �سماعات  �سماعات  ت�سلق،  حلقة  وهي 
ومكربات  الراأ�ص  و�سماعات  االأذن  لل�سماعات  ال�سوتية  للمعدات  واقية  اأغلفة  ال�سوت 

ال�سوت، الكامريات، علب الكامريا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

ميني�سوتا   ، مينيابولي�ص  مال،  نيكوليت   1000 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
55403-2467، 1000، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/13
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151099
فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�ساعات، �سناديق املجوهرات واالك�س�سوارات، منظمات املجوهرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1000 نيكوليت مال، مينيابولي�ص ، ميني�سوتا 2467-55403، 1000، 
الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/16
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151693

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الرتفـيه، حتديدا: ترتيب واإجراء م�سابقات وبطوالت األعاب الكمبيوتر والفـيديو 

احلية، و�سع القواعد واالأنظمة فـيما يتعلق مب�سابقات وبطوالت األعاب الكمبيوتر والفـيديو، 

تقدمي العرو�ص التقدميية ال�سوتية واملرئية غري القابلة للتنزيل فـي جماالت م�سابقات 

وبطوالت األعاب الكمبيوتر والفـيديو عرب املواقع االإلكرتونية، توفـري معلومات ترفـيهية 

املواقع  عرب  والفـيديو  الكمبيوتر  األعاب  وبطوالت  م�سابقات  حول  للتنزيل  قابلة  غري 

االإلكرتونية، خدمات الرتفـيه، حتديدا: تنظيم اجتماعات وموؤمترات مبا�سرة مع املعجبني 

من خالل اللعب التفاعلي بني امل�ساركني فـي جماالت األعاب الكمبيوتر والفـيديو.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريوت جاميز انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: CA 90064 USA, US 123، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/10

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152900

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معدات اإمداد الوقود لتوريد البنزين اأو غاز البرتول امل�سال اأو الغاز الطبيعي امل�سغوط اأو 

غاز الهيدروجني فـي حمطات البنزين، اآالت التزويد بالوقود ملحطات الوقود، م�سخات زيت 

الوقود ملحطات الوقود، م�سخات البنزين ملحطات الوقود، اأجهزة حمطات الوقود، قطع غيار 

وملحقات االأجهزة ملحطات الوقود، اآالت تزويد الوقود بالوقود، م�سخات القيا�ص ملحطات 

الوقود، معدات اإمداد الوقود بالتحكم االآيل، معدات اخرى ملحطات البنزين، اآالت البيع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تات�سونو كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 2-6، ميتا 3-كوم، ميناكو-كو، طوكيو 108-0073، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/23

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112

حــــــــق الأولــــــــويـــــة: )رقم االأولوية: 2021-146156 - تاريخ االأولوية: 2021/11/24- 

) JP :بلد االأولوية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1436(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135988

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز جتاري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأ�سواء احليل للتجارة �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: والية ال�سيب , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141163

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النجد الذهبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/24
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اجلريدة الر�سمية العدد )1436(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145472

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بناء ال�سفن )ت�سغيل اإدارة و�سيانة حمطات �سحن ال�سلع فـي املوؤاين(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نافذ للخدمات اللوج�ستية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146513

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منتجات اللحوم والدجاج وم�ستقاتها كالربجر وامل�ساكيك العمانية والكباب وقطع الدجاج 

املقرم�ش كالزجنر املغلفة واملجمدة واملربدة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سوؤدد العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 1077 ر.ب: 611, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/14
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اجلريدة الر�سمية العدد )1436(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148916

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سجائر االإلكرتونية التي ميكن التخل�ش منها منتجات التبغ والتدخني .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: برييز �سموك, ال ال �سى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

كـــــورت وي�ست بلومفـيلــــــد, مي�سيغـــــان, �ش.ب: 48323  ليلــــى  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 4654 

ر.ب: 48323, الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/27

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 114164

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتارة العطور والبخور .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة راية بنت عبد اللـه علي الغريبية للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ساللة, حمافظة ظفار,  �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/11/07
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اجلريدة الر�سمية العدد )1436(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150032
فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فـي  وامل�ستخدمة  ذاتها  الوحدة  فـي  اأجزاء  امل�سنوعة من  املعدنية  املنتجات  وتركيب  �سنع 
البناء والت�سييد مثل النوافذ واالأبواب وال�سالمل واملظالت واأ�سغال معدنية مماثلة )ور�ش 

احلدادة( �سنع االأثاث من االأملنيوم واملعادن االأخرى للمنازل والفنادق واملطاعم واملكاتب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سحار لل�سناعات احلديدية 
 )�سركة منطقة حرة(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 325 ر.ب: 460, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150062
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات االت�ساالت بعيدة املدى, خدمات االت�ساالت بعيدة املدى عرب الهواتف النقالة, خدمات 
خدمات  البيانات,  ات�ساالت  خدمات  االإنرتنت,  �سبكة  اأ�سا�سها  التي  املدى  بعيدة  االت�ساالت 
يت�سمن  مبا  بعد,  عن  العاملية  البيانات  معاجلة  �سبكات  طريق  عن  اإلكرتونيا  البيانات  اإر�سال 
�سبكة االإنرتنت, خدمات اإر�سال اأو تقدمي اأو عر�ش املعلومات من قواعد البيانات املخزنة على 
عن  البيانات  اإر�سال  خدمات  املالية,  اخلدمات  جمال  فـي  االإنرتنت  �سبكة  عرب  اأو  احلوا�سيب 
طريق ا�ستخدام معاجلة ال�سور االإلكرتونية عن طريق روابط الهواتف النقالة, خدمات الربيد 
االإلكرتوين وخدمات اإر�سال وا�ستقبال الر�سائل, خدمات البث عرب التلفاز والراديو واالإنرتنت, 
ون�سر  الإر�سال  االآمنة  املحو�سبة  املعلومات  �سبكة  اإلى  امل�ستخدمني  من  العديد  و�سول  توفـري 
املالية, خدمات بطاقات التحدث عرب الهاتف املدفوعة م�سبقا,  املعلومات فـي جمال اخلدمات 

توفـري املعلومات والن�سائح واال�ست�سارات املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ما�سرت كارد انرتنا�سيونال انكوربوراتيد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 2000 بري�سيز �سرتيت, بر�سيز, نيويورك, 
�ش.ب: 10577 ر.ب: 2509 الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/15
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150377

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تطبيقات برجميات احلا�سوب, قابلة للتنزيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التقنية ال�سريعة لالأنظمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 311 ر.ب: 845, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150733

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اال�ستهالكية,  ال�سلع  من  وا�سعة  جمموعة  ت�سم  التي  بالتجزئة  البيع  متاجر  خدمات 

خدمات متاجر البيع بالتجزئة عرب االإنرتنت التي تعر�ش جمموعة متنوعة من ال�سلع 

اال�ستهالكية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز, انك.

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1000 نيكوليت مال, مينيابولي�ش , ميني�سوتا 2467-55403, 1000, 

الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/7

�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية  ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151358

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سكاك للوجبات ال�سريعة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 112 ر.ب: 266, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151656

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع وتف�سيل العبايات الن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأم ميار للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 11ر.ب: 319, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151996

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأثاث ومفرو�سات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ر�سالن اجلزيرة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 112 ر.ب: 121, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152317

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ساعد بخالف م�ساعد التزلج, م�ساعد, �سيور للم�ساعد, اأجهزة رفع م�ساعد, �سال�سل 

للم�ساعد اأجزاء اآالت, اأجهزة ت�سغيل امل�ساعد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ا�سكان اخلليج االأولى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 131 ر.ب: 352, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152336

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قاعات و�ساالت االأفراح.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأعايل �سحار الع�سرية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 111 ر.ب: 121, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152445

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قم�سان,  �ساالت,  مالب�ش,  بران�ش  كتانية,  مالب�ش  مالب�ش,  ياقات  للمالب�ش,  �سياالت 

مالب�ش, فرو مالب�ش, مالب�ش جاهزة, مالب�ش خارجية, بيجامات, �سراويل داخلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة فاروق لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152466

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع االألعاب واللعب بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نواة الالعبني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 600 ر.ب: 300, �سارع الربكات, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152523

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل عباءات ن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع �سبه اجلزيرة الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 515 ر.ب: 318, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152531

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات تبخري عطور, )عطور وبخور(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريف ال�سمال الرائدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 311 ر.ب: 211, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152549

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جلود معاجلة )اجللود املدبوغة وتقليد اجللود واملنتجات امل�سنوعة املدبوغة من هذه املواد 

واحلقائب  ال�سناديق  املدبوغة,  اأو  اخلام  احليوانات  جلود  اأخرى,  فئات  فـي  الورادة  غري 

ال�سفرية, املظالت وال�سما�سي والع�سي, ال�سياط واأطقم احليوانات وال�سروج(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اباريل ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: دبي, االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/10

مركز م�سقط للملكية الفكرية      ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 858 ر.ب: 131
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152550

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اباريل ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: دبي, االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/10

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 858 ر.ب: 131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152551

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية واإعالن )الدعاية واالإعالن واإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اباريل ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 27401, دبي, االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/10

مركز م�سقط للملكية الفكرية ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 858 ر.ب: 131
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152685

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البناء )ت�سييد املباين(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الربج�ش للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 100 ر.ب: 301, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152686

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بهاء م�سقط للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152688

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خريات دار اخلري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 87 ر.ب: 617, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152689

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املتاجر  فـي  بالتجزئة  )البيع  بالتجزئة  البيع  لغايات  االإعالم  و�سائل  على  �سلع  عر�ش 

للزهور  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع  الطبيعية,  والنباتات  للزهور  املتخ�س�سة 

والنباتات ال�سناعية, تغليف الطرود ولف الهدايا(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قافلة اخلري الع�سرية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 311 ر.ب: 290, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152690

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كيك مغطى بال�سكر جممد, مو�ش �سوكوالتة, املو�ش )حلوى( �سكريات, لوح من احلبوب, 

حلي  الكعك,  لتزيني  بال�سوكوالتة  حلي  �ساي,  كبدائل  لال�ستخدام  ورق  اأو  ورد  عجني, 

باحللويات لتزيني الكعك, جوز مطلي بال�سوكوالتة, معجون اأ�سا�سه ال�سوكوالتة, معجون 

براقة,  بطبقة  الطعام  تزيني  دقيق,  اأ�سا�سها  فطائر  مك�سرات,  على  يحتوي  �سوكوالتة 

مربى احلليب, مكعبات ثلج, ب�سطيلة حلويات, خبز بال�سوكوالتة, كرميا حمروقة, كرات 

ب�سكويت  جممدة,  بوظة  اململوءة,  القهوة  كب�سوالت  احللويات(,  من  )نوع  الهند  جوز 

�سميد,  �ساغو,  �سو�ش حلويات,  رافـيويل,  اأو اجلوز,  اللوز  برالني حلوى  بالزبدة, مهلبية, 

لوز, حلويات  املثلجات, حلوى  �سربات مثلجات, مثلجات �ساحلة لالأكل, م�ساحيق ل�سنع 

القهوة,  اأ�سا�سها  العطرية, م�سروبات  الزيوت  للم�سروبات بخالف  �سوداين, منكهات  فول 

لنب  ك�سرتد,  لالأكل,  �سكاكر  ال�سوكوالتة,  اأ�سا�سها  م�سروبات  الكاكاو,  اأ�سا�سها  م�سروبات 

لوز,  عجينة  ال�ساي,  اأ�سا�سها  م�سروبات  مثلج,  �ساي  ذرة,  كعك  مثلجة,  حلويات  جممد 

منكهات للقهوة, م�ستح�سرات منكهة للطعام, ب�سكويت, حلويات بالنعناع, حلويات �سكرية, 

كعك الوفل, خبز بان, كاكاو, قهوة, كعك, كارميل �سكاكر, �سوكوالتة, حلويات, رقائق ذرة, 

ف�سار حب الذرة, م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة, بوظة, فطائر حمالة بانكيك, 

اأقرا�ش �سكرية حلويات, بتي فور كعك, �سكر, م�سحوق كعك, عجينة كعك, م�سروبات كاكاو 

نعناع  ال�سكر,  قطر  باحلليب,  �سوكوالتة  م�سروبات  باحلليب,  قهوة  م�سروبات  باحلليب, 

للحلويات, قطع حلوى حلويات, معجنات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ورق عنب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 112 ر.ب: 968, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152691

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سميم الداخلي, ت�سميم الديكور, الت�سميم الهند�سي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عرفات البلو�سي للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 324 ر.ب: 113, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152692

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سواق مركزية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز االأمري املثايل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152694

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

للك�سف عن  ال�سا�سات(, مراقبة نظم احلا�سوب  )اأن�سطة ت�سميم على  الداخلي  الت�سميم 

االأعطال )اإ�سالح و�سيانة االأجهزة االإلكرتونية(, ت�سميم بطاقة عمل )كامريات املراقبة 

واأنظمة التحكم(, ت�سميم الر�سوم البيانية ملواد ترويجية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رن�ش العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 511 ر.ب: 963, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152695

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم برامج حا�سوبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأيون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3997 ر.ب: 111, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152696

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الف�سيات واالأحجار الكرمية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سر بن نا�سر اليحيائي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 612 ر.ب: 611, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152697

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأحذية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اخلمي�ش للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 112 ر.ب: 692, احلمرية, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152698

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفـيزمان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152699

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكاالت اال�سترياد والت�سدير.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القر�سي للتجارة العامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ساللة, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152700

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زهور طبيعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الوريدات اجلميلة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 620 ر.ب: 620, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152703

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع منتجات الع�سل, وم�ستح�سرات التجميل امل�سنوعة من الع�سل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ال�ســام�سي املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 1012 ر.ب: 130, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152707

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات املت�سلة با�ستخراج النفط والغاز با�ستثناء خدمات امل�سح حفر اآبار النفط خدمات 

تنقيب عن النفط.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سناو لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 418 ر.ب: 123, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152708

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع غرور �سحار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 322 ر.ب: 100, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152709

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأمري املحفوظي و�سريكه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 318 ر.ب: 318, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152710

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البناء )مقاوالت البناء والت�سيد(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خط االأفق لالن�ساءات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 114 ر.ب: 691, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152711

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املتكاملة للتطوير واال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 1739, ر.ب: 130, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152714

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ستح�سرات ال�سيدالنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سناعة البن�سلني العامة املتكاملة )�سركة منطقة حرة(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 100 ر.ب: 322, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152715

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع االأدوات الريا�سية وم�ستلزماتها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز ال�سويق للت�سوق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 315 ر.ب: 278, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152716

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة االأعمال ومكاتب اال�سترياد والت�سدير.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: منارة لال�ستثمار والتنمية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 121 ر.ب: 958, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152717

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات  العلني,  باملزاد  البيع  العينات,  توزيع  ال�سلع,  عر�ش  االأعمال,  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 

عر�ش عامة, خدمات توفـري اأو تاأمني لالآخرين �سراء �سلع وخدمات الأعمال اأخرى, عر�ش 

�سلع على و�سائل االإعالم لغايات البيع بالتجزئة, ت�سويق, خدمات الت�سويق عرب الهاتف, 

الت�سويق اال�ستهدافـي, خدمات لوحة مفاتيح الهاتف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة النواة املا�سية للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 69 ر.ب: 217, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152718

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع امللب�ش وم�ستلزماتها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سم�ش ال�سحى الرائدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 40 ر.ب: 211, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/17

-180-



اجلريدة الر�سمية العدد )1436(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152720

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة وتوجيه الن�ساط املكتبي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رواد ما�سة البحار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 130 ر.ب: 122, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152721

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق )بيع املالب�ش اجلاهزة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع بنت عادل وبنت �سليمان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 1399 ر.ب: 134, �سارع مزون, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152732
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واأدوات  واأجهزة  وامل�ساحية  واملالحية  العلمية  واالأدوات  )االأجهزة  ب�سرية  واأدوات  اأجهزة 
الوزن  واأدوات  واأجهزة  الب�سرية  واالأدوات  واالأجهزة  وال�سينمائي  الفوتوغرافـي  الت�سوير 
والقيا�ش واالإ�سارة واملراقبة )االإ�سراف( واالإنقاذ والتعليم, اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو 
حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم فـي الطاقة الكهربائية, اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو 
اآلية  اأو ال�سور, حامالت بيانات مغناطي�سية, اأقرا�ش ت�سجيل, ماكينات بيع  ن�سخ ال�سوت 
واآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد, اآالت ت�سجيل النقد, اآالت حا�سبة, معدات واأجهزة 

حا�سوب ملعاجلة البيانات, اأجهزة اإخماد النريان(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  اباريل ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 27401, دبي, االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/18

مركز م�سقط للملكية الفكرية  ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 858 ر.ب: 131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152733
فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معادن نفـي�سة غري م�سغولة اأو ن�سف م�سغولة )املعادن النفـي�سة وكل خليط منها واملنتجات 
املجوهرات  اأخرى,  فئات  فـي  الواردة  غري  بها,  مطلية  اأو  نفـي�سة  معادن  من  امل�سنوعة 

واالأحجار الكرمية, اأدوات قيا�ش الوقت واأدوات قيا�ش الوقت الدقيقة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  اباريل ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 27401, دبي, االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/18

مركز م�سقط للملكية الفكرية  ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 858 ر.ب: 131
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152734

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جلود معاجلة )اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد 

واحلقائب  ال�سناديق  املدبوغة,  اأو  اخلام  احليوانات  جلود  اأخرى,  فئات  فـي  الورادة  غري 

ال�سفرية, املظالت وال�سما�سي والع�سي, ال�سياط واأطقم احليوانات وال�سروج(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اباريل ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 27401, دبي, االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/18

مركز م�سقط للملكية الفكرية  ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 858 ر.ب: 131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152735

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اباريل ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 27401, دبي, االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/18

مركز م�سقط للملكية الفكرية  ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 858 ر.ب: 131
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152736
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية واإعالن )الدعاية واالإعالن واإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  اباريل ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 27401, دبي, االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/18

مركز م�سقط للملكية الفكرية  ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 858 ر.ب: 131

  

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152737
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واأدوات  واأجهزة  وامل�ساحية  واملالحية  العلمية  واالأدوات  )االأجهزة  واأدوات مالحية  اأجهزة 
الوزن  واأدوات  واأجهزة  الب�سرية  واالأدوات  واالأجهزة  وال�سينمائي  الفوتوغرافـي  الت�سوير 
والقيا�ش واالإ�سارة واملراقبة )االإ�سراف( واالإنقاذ والتعليم, اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو 
حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم فـي الطاقة الكهربائية, اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو 
اآلية  اأو ال�سور, حامالت بيانات مغناطي�سية, اأقرا�ش ت�سجيل, ماكينات بيع  ن�سخ ال�سوت 
واآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد, اآالت ت�سجيل النقد, اآالت حا�سبة, معدات واأجهزة 

حا�سوب ملعاجلة البيانات, اأجهزة اإخماد النريان(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  اباريل ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 27401, دبي, االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/18

مركز م�سقط للملكية الفكرية  ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 858 ر.ب: 131

-184-



اجلريدة الر�سمية العدد )1436(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152738

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جلود معاجلة )اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد 

واحلقائب  ال�سناديق  املدبوغة,  اأو  اخلام  احليوانات  جلود  اأخرى,  فئات  فـي  الورادة  غري 

ال�سفرية, املظالت وال�سما�سي والع�سي, ال�سياط واأطقم احليوانات وال�سروج(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  اباريل ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 27401, دبي, االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/18

مركز م�سقط للملكية الفكرية  ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 858 ر.ب: 131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152739

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  اباريل ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 27401, دبي, االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/18

مركز م�سقط للملكية الفكرية  ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 858 ر.ب: 131
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152740
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية واإعالن )الدعاية واالإعالن واإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  اباريل ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 27401, دبي, االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/18

مركز م�سقط للملكية الفكرية  ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 858 ر.ب: 131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152741
فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معادن نفـي�سة غري م�سغولة اأو ن�سف م�سغولة )املعادن النفـي�سة وكل خليط منها واملنتجات 
املجوهرات  اأخرى,  فئات  فـي  الواردة  غري  بها,  مطلية  اأو  نفـي�سة  معادن  من  امل�سنوعة 

واالأحجار الكرمية, اأدوات قيا�ش الوقت واأدوات قيا�ش الوقت الدقيقة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  اباريل ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 27401, دبي, االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/18

مركز م�سقط للملكية الفكرية  ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 858 ر.ب: 131
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152742

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية واإعالن )الدعاية واالإعالن واإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اباريل ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 27401, دبي, االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/18

مركز م�سقط للملكية الفكرية  ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب, 858 ر.ب:: 131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152757

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زهور ا�سطناعية, اأطواق زهور ا�سطناعية, باقات من زهور ا�سطناعية, نبتات ا�سطناعية, 

با�ستثناء اأ�سجار عيد امليالد, اأكاليل عيد امليالد اال�سطناعية, اأكاليل عيد امليالد اال�سطناعية, 

اأ�سرطة واأقوا�ش, غري ورقية, للف الهدايا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تالل فجري لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 315 ر.ب: 111, ال�سويق, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152759

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري املركبات, تاأجري ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سرار املعبيلة املتحدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152760

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ميادين املجد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب:21  ر.ب: 211, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152761

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات النوادي ال�سحية تدريبات اللياقة البدنية وال�سحية, اإجراء ف�سول اللياقة البدنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الطاقة االإيجابية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 114 ر.ب: 121, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152762

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة البيطرية )عيادة بيطرية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عيادة �ساهني البيطرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152763

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�ش ال�سلع )البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للقرطا�سية واالأدوات املكتبية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأجيال ال�سرق االأو�سط للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 311 ر.ب: 316, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152764

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ن�سخ االت�ساالت وظائف مكتبية, ا�ست�سارات االأعمال املهنية, ترويج املبيعات لالآخرين, كتابة 

ن�سو�ش الدعاية واالإعالن, التخطيط لغايات الدعاية واالإعالن, اإنتاج االأفالم االإعالنية, 

ت�سويق, خدمات الت�سويق عرب الهاتف, خدمات برجمة املواعيد وظائف مكتبية, خدمات 

التذكري باملواعيد وظائف مكتبية, الت�سويق اال�ستهدافـي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع املتميز الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 133 ر.ب: 395, واليـة نــزوى, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152765

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�ش )بيع املن�سوجات وامللبو�سات واالأحذية بالتجزئة فـي االأك�ساك واالأ�سواق(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديباج م�سقط العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 111 ر.ب: 608, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152766

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )املقاهي التي تقدم امل�سروبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنان بركة املوز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152767

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع قطع غيار اجلديدة للمركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار االإطارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3275 ر.ب: 112, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152768

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حروف طباعة من الفوالذ, قوالب طباعة, حروف طباعة, الطباعة الرقمية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآثار ال�سعد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 111 ر.ب: 120, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152770

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ور�سة النجارة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأزميل للحرف اخل�سبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 111 ر.ب: 948, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152771

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قالئد جموهرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القالئد الفريدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 612 ر.ب: 218, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152772

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

لالأ�سخا�ش امل�سافرين اإلى اخلارج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جوهرة امليقات للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 111 ر.ب: 881, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152773

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكاالت اال�سترياد والت�سدير )�سحن وتفريغ ال�سلع(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة جنوم ظفار ال�ساملة للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 1607 ر.ب: 211, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/20

 

-194-



اجلريدة الر�سمية العدد )1436(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152775

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمالت البقالة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع النمور املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152993

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأداء الثقة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 43 ر.ب: 111, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152994

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات النقل واخلدمات اللوجي�ستية االأخرى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبداللـه اإ�سماعيل نوريه البلو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 324 ر.ب: 336, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152995

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ور�سة ت�سليح ال�سيارات واملركبات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبداللـه اإ�سماعيل نوريه البلو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 324 ر.ب: 336, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/26

-196-



اجلريدة الر�سمية العدد )1436(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152996

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�ش التقليدية والعبايات الن�سائية وال�سيل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة الدرر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ساللة, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152998

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب االأبواب والنوافذ .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو االأو�ش ال�سيابي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 111 ر.ب: 737, املعبيلة, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152999

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي واملطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بوابة املعرفة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 320 ر.ب: 320, �سارع غال, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153000

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

املطاعم, خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة, تزيني الكيك )الكاتو(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املوارد لالأغذية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2282 ر.ب: 211, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153001

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأميال العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2610 ر.ب: 133, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153002

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املدرب ال�سخ�سية تدريبات اللياقة البدنية, اإجراء ف�سول اللياقة البدنية, خدمات 

تقييم اللياقة البدنية الأغرا�ش التدريب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التدريب ال�سخ�سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 53 ر.ب: 113, بو�سر, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153003

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطاعم ومقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع القم�سوعي احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 511 ر.ب: 266, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153004

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نطاق املدينة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 17ر.ب: 141, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153005

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب واإ�سالح اأجهزة االإنذار �سد احلريق, تركيب واإ�سالح اأجهزة االإنذار �سد ال�سرقة, 

االإن�ساء, مد الكابالت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرا�سيم م�سقط ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 99 ر.ب: 619, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153007

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع االأقم�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طيبات فدك للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153008

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سجار, �سجريات, زهور طبيعية, نباتات, نباتات االألوفـريا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كنوز الدريز الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 511 ر.ب: 805, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153009

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم, خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غاف احلارة للتجــــارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 117 ر.ب: 147, احليل ال�سمالية, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153010

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سم�سرة )�سم�سرة واإدارة العقارات املوؤجرة واململوكة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأورانو�ش لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 999 ر.ب: 130, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153011

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

خدمات اأماكن اإقامة ال�سياح, خدمات املطاعم, خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية, خدمات 

مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة, خدمات خميمات العطالت اأماكن اإقامة, حجز اأماكن 

االإقامة املوؤقتة, خدمات اال�ستقبال فـي اأماكن االإقامة املوؤقتة اإدارة حاالت الو�سول واملغادرة, 

خدمات مطاعم معكرونة اأودون و�سوبا, تزيني الطعام, خدمات الطهاة ال�سخ�سية اإعداد 

اأطباق ووجبات منزلية اأو خا�سة تتمثل فـي الت�سوق والطهي ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سعبون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3725 ر.ب: 112, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/27

-203-



اجلريدة الر�سمية العدد )1436(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153013

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي واملطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإيـــــــــــالف بكـــــــه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153015

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االإن�ساء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بن مرجان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 112 ر.ب: 164, �سارع اخلو�ش, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153022

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مدار�ش احل�سانة )دور ح�سانة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبيدة البهلولية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 8 ر.ب: 415, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/27
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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: 146131
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35 

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/8/29م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1397 فـي 2021/6/27م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �سركة �سعيد املعيني الوطنية و�سريكه
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع:  �سعيد بن نا�سر املعيني و�سركاه للتجارة �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 279 ر.ب: 315، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/2/23م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/3/29م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 128452
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43 

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/11/1م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1327 فـي 2020/1/26م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: م�ساريع املفـرق للتجارة �ص.م.م
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: م�ساريع وادي اخلليج

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 396 ر.ب: 115، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/3/28م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/3/29م
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�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: 102208 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/2/22م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1172 فـي 2016/12/11م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سركة روائع املجد للتجارة �س.م.م
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سركة الأ�سحاب املتحدة للتجارة واملقاولت �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 212 ر.ب: 211, �سلطنة عمان 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/3/16م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/3/23م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 102947 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/7/17م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1182 فـي 2017/2/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اأفالج م�سقط �س.م.م
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سوكت للمجوهرات �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 441 ر.ب: 311, �سلطنة عمان 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/2/22م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/3/23م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 106012 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/11/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1189 فـي 2017/4/9م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإبراهيم بن حمد بن �سرم للتجارة

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اخلطيب لالأعمال التجارية �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 22 ر.ب: 122, �سلطنة عمان 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/2/22م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/3/23م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 139154 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/1/25م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1366 فـي 2020/11/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سركة عدونب املتحدة للتجارة واملقاولت

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: موؤ�س�سة �سواطئ رخيوت ال�ساملة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 856 ر.ب: 211, �سلطنة عمان 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/2/16م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/3/23م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 125765 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 1

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/5/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1283 فـي 2019/3/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: با�سف ا�س اي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يوروكيم جروب ايه جي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: بارر�سرتا�سه 37, 6300 زج, �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/11/2م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/3/23م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 145398 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/9/20م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1394 فـي 2021/6/6م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: انتل كوربوري�سن

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: جاى ان تى �سي�ستمز, انك 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 2200 مي�سن كولج بوليفارد �سانتا كالرا, كاليفورنيا 95052, 

الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/10/8م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/3/23م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 145400 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 42

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/12/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1406 فـي 2021/9/5م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: انتل كوربوري�سن

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: جاى ان تى �سي�ستمز, انك 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 2200 مي�سن كولج بوليفارد �سانتا كالرا, كاليفورنيا 95052, 

الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/10/8م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/3/23م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 45482 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2008/5/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 852 فـي 2007/12/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: او بي اأي برودكت�س, انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ويال اأوبريي�سنز يو اإ�س, اإل اإل �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 4500 بــــارك جـــــرانادا, �ســـويت 100, كالبا�ســــا�س - كاليفورنيـــــا 

91302, الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/3/28م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 3402 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1995/4/24م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 545 فـي 1995/2/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإت�س اإف �سي بري�ستيج اإنرتنا�سيونال هولدينغ �سويتزيرلند 
اإ�س اأيه اآر ال

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإت�س اإف �سي بري�ستيج اإنرتنا�سيونال اأوبريي�سينز �سويتزيرلند 
اإ�س اأيه اآر ال

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ت�سيمن لوي�س, هوبريت 1-3, 1214 بيتيت, لن�سي, �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/18م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/3/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 3403 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 11

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1995/11/22م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 558 فـي 1995/9/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإت�س اإف �سي بري�ستيج اإنرتنا�سيونال هولدينغ �سويتزيرلند 
اإ�س اأيه اآر ال

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإت�س اإف �سي بري�ستيج اإنرتنا�سيونال اأوبريي�سينز �سويتزيرلند 
اإ�س اأيه اآر ال

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ت�سيمن لوي�س, هوبريت 1-3, 1214 بيتيت, لن�سي, �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/18م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/3/28م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 3406 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1995/4/24م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 545 فـي 1995/2/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإت�س اإف �سي بري�ستيج اإنرتنا�سيونال هولدينغ �سويتزيرلند 
اإ�س اأيه اآر ال

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإت�س اإف �سي بري�ستيج اإنرتنا�سيونال اأوبريي�سينز �سويتزيرلند 
اإ�س اأيه اآر ال

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ت�سيمن لوي�س, هوبريت 1-3, 1214 بيتيت, لن�سي, �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/18م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/3/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 3408 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1995/4/24م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 545 فـي 1995/2/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإت�س اإف �سي بري�ستيج اإنرتنا�سيونال هولدينغ �سويتزيرلند 
اإ�س اأيه اآر ال

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإت�س اإف �سي بري�ستيج اإنرتنا�سيونال اأوبريي�سينز �سويتزيرلند 
اإ�س اأيه اآر ال

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ت�سيمن لوي�س, هوبريت 1-3, 1214 بيتيت, لن�سي, �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/18م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/3/28م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 3409 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1995/4/24م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 545 فـي 1995/2/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإت�س اإف �سي بري�ستيج اإنرتنا�سيونال هولدينغ �سويتزيرلند 
اإ�س اأيه اآر ال

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإت�س اإف �سي بري�ستيج اإنرتنا�سيونال اأوبريي�سينز �سويتزيرلند 
اإ�س اأيه اآر ال

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ت�سيمن لوي�س, هوبريت 1-3, 1214 بيتيت, لن�سي, �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/18م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/3/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 3410 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1995/4/24م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 545 فـي 1995/2/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإت�س اإف �سي بري�ستيج اإنرتنا�سيونال هولدينغ �سويتزيرلند 
اإ�س اأيه اآر ال

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإت�س اإف �سي بري�ستيج اإنرتنا�سيونال اأوبريي�سينز �سويتزيرلند 
اإ�س اأيه اآر ال

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ت�سيمن لوي�س, هوبريت 1-3, 1214 بيتيت, لن�سي, �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/18م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/3/28م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 3521 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/4/23م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 793 فـي 2005/6/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإت�س اإف �سي بري�ستيج اإنرتنا�سيونال هولدينغ �سويتزيرلند 
اإ�س اأيه اآر ال

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإت�س اإف �سي بري�ستيج اإنرتنا�سيونال اأوبريي�سينز �سويتزيرلند 
اإ�س اأيه اآر ال

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ت�سيمن لوي�س, هوبريت 1-3, 1214 بيتيت, لن�سي, �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/18م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/3/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 31592 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2012/10/14م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 965 فـي 2012/3/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإت�س اإف �سي بري�ستيج اإنرتنا�سيونال هولدينغ �سويتزيرلند 
اإ�س اأيه اآر ال

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإت�س اإف �سي بري�ستيج اإنرتنا�سيونال اأوبريي�سينز �سويتزيرلند 
اإ�س اأيه اآر ال

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ت�سيمن لوي�س, هوبريت 1-3, 1214 بيتيت, لن�سي, �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/18م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/3/28م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 32818 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2009/8/23م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 885 فـي 2009/4/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإت�س اإف �سي بري�ستيج اإنرتنا�سيونال هولدينغ �سويتزيرلند 
اإ�س اأيه اآر ال

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإت�س اإف �سي بري�ستيج اإنرتنا�سيونال اأوبريي�سينز �سويتزيرلند 
اإ�س اأيه اآر ال

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ت�سيمن لوي�س, هوبريت 1-3, 1214 بيتيت, لن�سي, �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/18م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/3/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 40264 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/12/10م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 822 فـي 2006/9/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإت�س اإف �سي بري�ستيج اإنرتنا�سيونال هولدينغ �سويتزيرلند 
اإ�س اأيه اآر ال

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإت�س اإف �سي بري�ستيج اإنرتنا�سيونال اأوبريي�سينز �سويتزيرلند 
اإ�س اأيه اآر ال

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ت�سيمن لوي�س, هوبريت 1-3, 1214 بيتيت, لن�سي, �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/18م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/3/28م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 85856 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/4/2م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1084 فـي 2014/12/28م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإت�س اإف �سي بري�ستيج اإنرتنا�سيونال هولدينغ �سويتزيرلند 
اإ�س اأيه اآر ال

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإت�س اإف �سي بري�ستيج اإنرتنا�سيونال اأوبريي�سينز �سويتزيرلند 
اإ�س اأيه اآر ال

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ت�سيمن لوي�س, هوبريت 1-3, 1214 بيتيت, لن�سي, �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/18م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/3/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 3402 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1995/4/24م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 545 فـي 1995/2/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإت�س اإف �سي بري�ستيج اإنرتنا�سيونال اأوبريي�سينز �سويتزيرلند 
اإ�س اأيه اآر ال

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ويال انرتنا�سونال اأوبريي�سنز �سويتزيرلند اإ�س اأيه اأر اإل
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ت�سيمن لوي�س, هوبريت 1-3, 1214 بيتيت, لن�سي, �سوي�سرا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/18م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/3/28م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 3403 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 11

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1995/11/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 558 فـي 1995/9/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإت�س اإف �سي بري�ستيج اإنرتنا�سيونال اأوبريي�سينز �سويتزيرلند 

اإ�س اأيه اآر ال
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ويال انرتنا�سونال اأوبريي�سنز �سويتزيرلند اإ�س اأيه اأر اإل

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ت�سيمن لوي�س, هوبريت 1-3, 1214 بيتيت, لن�سي, �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/18م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/3/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 3406 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1995/4/24م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 545 فـي 1995/2/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإت�س اإف �سي بري�ستيج اإنرتنا�سيونال اأوبريي�سينز �سويتزيرلند 

اإ�س اأيه اآر ال
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ويال انرتنا�سونال اأوبريي�سنز �سويتزيرلند اإ�س اأيه اأر اإل

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ت�سيمن لوي�س, هوبريت 1-3, 1214 بيتيت, لن�سي, �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/18م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/3/28م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 3408 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1995/4/24م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 545 فـي 1995/2/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإت�س اإف �سي بري�ستيج اإنرتنا�سيونال اأوبريي�سينز �سويتزيرلند 

اإ�س اأيه اآر ال
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ويال انرتنا�سونال اأوبريي�سنز �سويتزيرلند اإ�س اأيه اأر اإل

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ت�سيمن لوي�س, هوبريت 1-3, 1214 بيتيت, لن�سي, �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/18م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/3/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 3409 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1995/4/24م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 545 فـي 1995/2/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإت�س اإف �سي بري�ستيج اإنرتنا�سيونال اأوبريي�سينز �سويتزيرلند 

اإ�س اأيه اآر ال
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ويال انرتنا�سونال اأوبريي�سنز �سويتزيرلند اإ�س اأيه اأر اإل

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ت�سيمن لوي�س, هوبريت 1-3, 1214 بيتيت, لن�سي, �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/18م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/3/28م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 3410 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1995/4/24م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 545 فـي 1995/2/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإت�س اإف �سي بري�ستيج اإنرتنا�سيونال اأوبريي�سينز �سويتزيرلند 

اإ�س اأيه اآر ال
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ويال انرتنا�سونال اأوبريي�سنز �سويتزيرلند اإ�س اأيه اأر اإل

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ت�سيمن لوي�س, هوبريت 1-3, 1214 بيتيت, لن�سي, �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/18م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/3/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 3521 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/4/23م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 793 فـي 2005/6/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإت�س اإف �سي بري�ستيج اإنرتنا�سيونال اأوبريي�سينز �سويتزيرلند 

اإ�س اأيه اآر ال
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ويال انرتنا�سونال اأوبريي�سنز �سويتزيرلند اإ�س اأيه اأر اإل

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ت�سيمن لوي�س, هوبريت 1-3, 1214 بيتيت, لن�سي, �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/18م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/3/28م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 31592 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2012/10/14م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 965 فـي 2012/3/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإت�س اإف �سي بري�ستيج اإنرتنا�سيونال اأوبريي�سينز �سويتزيرلند 

اإ�س اأيه اآر ال
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ويال انرتنا�سونال اأوبريي�سنز �سويتزيرلند اإ�س اأيه اأر اإل

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ت�سيمن لوي�س, هوبريت 1-3, 1214 بيتيت, لن�سي, �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/18م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/3/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 32818 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2009/8/23م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 885 فـي 2009/4/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإت�س اإف �سي بري�ستيج اإنرتنا�سيونال اأوبريي�سينز �سويتزيرلند 

اإ�س اأيه اآر ال
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ويال انرتنا�سونال اأوبريي�سنز �سويتزيرلند اإ�س اأيه اأر اإل

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ت�سيمن لوي�س, هوبريت 1-3, 1214 بيتيت, لن�سي, �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/18م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/3/28م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 40264 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/12/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 822 فـي 2006/9/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإت�س اإف �سي بري�ستيج اإنرتنا�سيونال اأوبريي�سينز �سويتزيرلند 

اإ�س اأيه اآر ال
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ويال انرتنا�سونال اأوبريي�سنز �سويتزيرلند اإ�س اأيه اأر اإل

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ت�سيمن لوي�س, هوبريت 1-3, 1214 بيتيت, لن�سي, �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/18م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/3/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 85856 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/4/2م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1084 فـي 2014/12/28م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإت�س اإف �سي بري�ستيج اإنرتنا�سيونال اأوبريي�سينز �سويتزيرلند 

اإ�س اأيه اآر ال
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ويال انرتنا�سونال اأوبريي�سنز �سويتزيرلند اإ�س اأيه اأر اإل

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ت�سيمن لوي�س, هوبريت 1-3, 1214 بيتيت, لن�سي, �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/18م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/3/28م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 104192 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/12/1م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1402 فـي 2021/8/8م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بي تي تي بابليك كومباين ليمتد
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: بى تى تى اأويل اأند ريتيل بيزني�س ببليك كمبنى ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: تايلندية - التجارة وال�سناعة
فلور,  اإت�س  تى   12 بى,  بيلدينغ  كومبلك�س,  انريجى   555/2 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
فيبهــــا فــــادى رانغ�سيت رود, ت�ساتو�ســــــاك �سب - د�ستـــريكت, 

ت�ساتو�ساك د�سرتيكت, بانكوك, 10900, تايالند
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: تايالند

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2018/12/6م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/3/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 120539 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/12/27م 
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1263 فـي 2018/10/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بيكون ليمتد
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: بيوكون بيولوجيك�س ليمتد
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هندية - التجارة وال�سناعة

بارك,  �سيميكون   ,3 تاور-  فلور,  غراوند  هاو�س,  بيوكون  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
اإلكرتونيك �سيتي, فايز - 2, هو�سور رود, بينغالور, كارناتاكا- 

560100, الهند
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الهند

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/3/7م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/3/29م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 120540 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/1/31م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1265 فـي 2018/10/21م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بيكون ليمتد
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: بيوكون بيولوجيك�س ليمتد
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هندية - التجارة وال�سناعة

بارك,  �سيميكون   ,3 تاور-  فلور,  غراوند  هاو�س,  بيوكون  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
اإلكرتونيك �سيتي, فايز - 2, هو�سور رود, بينغالور, كارناتاكا- 

560100, الهند
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الهند

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/3/7م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/3/29م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 120541 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 10

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/1/31م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1265 فـي 2018/10/21م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بيكون ليمتد
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: بيوكون بيولوجيك�س ليمتد
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هندية - التجارة وال�سناعة

بارك,  �سيميكون   ,3 تاور-  فلور,  غراوند  هاو�س,  بيوكون  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
اإلكرتونيك �سيتي, فايز - 2, هو�سور رود, بينغالور, كارناتاكا- 

560100, الهند
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الهند

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/3/7م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/3/29م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 125742 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/8/25م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1296 فـي 2019/6/9م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بيكون ليمتد
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: بيوكون بيولوجيك�س ليمتد
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هندية - التجارة وال�سناعة

بارك,  �سيميكون   ,3 تاور-  فلور,  غراوند  هاو�س,  بيوكون  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
اإلكرتونيك �سيتي, فايز - 2, هو�سور رود, بينغالور, كارناتاكا- 

560100, الهند
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الهند

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/3/7م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/3/29م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 125743 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/8/25م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1296 فـي 2019/6/9م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بيكون ليمتد
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: بيوكون بيولوجيك�س ليمتد
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هندية - التجارة وال�سناعة

بارك,  �سيميكون   ,3 تاور-  فلور,  غراوند  هاو�س,  بيوكون  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
اإلكرتونيك �سيتي, فايز - 2, هو�سور رود, بينغالور, كارناتاكا- 

560100, الهند
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الهند

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/3/7م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/3/29م
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا لأحـكام املـادة )19( من قانون )نـظام( العـالمات التجارية 

لدول جملــــ�س التعـــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـــم 2017/33، 

اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية:

م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2012/5/15التجارة وال�سناعةم�ستقبل الرثمد �س.م.م174306

2012/9/29التجارة وال�سناعةذا هري�سي كومبني276516

374943
هري�سي �سوكليت اند 

كونفيكت�سيونري كوربوري�سن
2012/6/20التجارة وال�سناعة

474944
اآيكونيك اآي بي اإنرت�ست�س،

 ال ال �سي
2012/6/20التجارة وال�سناعة

2002/4/13التجارة وال�سناعةكادبوري يوكيه ليميتد527823

2012/10/10التجارة وال�سناعةذا هري�سي كومبني676734

2002/3/26التجارة وال�سناعةت�سورت�س اأند دوايت كومباين، انك727592

2012/1/30التجارة وال�سناعةماجد الفطيم بروبرتيز األ األ �سي872473

96688
هو ي هني باك فاه يو 

مانوفاكتوري ليمتد
1992/3/16التجارة وال�سناعة

106689
هو ي هني باك فاه يو 

مانوفاكتوري ليمتد
1992/3/16التجارة وال�سناعة

2012/2/25التجارة وال�سناعةاأوريون كوربوري�سن1172886

2012/2/25التجارة وال�سناعةاأوريون كوربوري�سن1272885

2012/1/30التجارة وال�سناعةاأوريون كوربوري�سن1372468

2012/1/14التجارة وال�سناعةاأوريون كوربوري�سن1472268

2012/6/18التجارة وال�سناعة�سركة نزيه التجارية ذ.م.م1574908
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

1628242
تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

) تويوتا موتور كوربوري�سن(
2002/6/3التجارة وال�سناعة

1772377
األ جي هاو�سهولد اند هيلث

 كري ليمتد
2012/1/24التجارة وال�سناعة

2002/6/16التجارة وال�سناعةبلو - راي دي�سك ا�سو�سيي�سن1828338

2012/7/28التجارة وال�سناعة�سركة املراعي للتجارة1975529

2012/7/28التجارة وال�سناعة�سركة املراعي للتجارة2075530

2011/12/19التجارة وال�سناعةذا بروكرت اأند غامبل كومبني2171777

2226873
باير انتيليكت�سوال بروبرتي 

جي ام بي ات�س
2001/12/24التجارة وال�سناعة

2011/10/30التجارة وال�سناعةدايو اإي & �سي كو، ال تي دي2371024

2011/10/30التجارة وال�سناعةدايو اإي & �سي كو، ال تي دي2471023

2012/1/28التجارة وال�سناعةبيتزا هت انرتنا�سيونال ال ال �سي2572444

2012/1/28التجارة وال�سناعةبيتزا هت انرتنا�سيونال ال ال �سي2672445

2012/6/23التجارة وال�سناعة�سركة نزيه التجارية ذ.م.م2775004

2002/4/22التجارة وال�سناعةيونايتد ب�سكويت�س يو كاي ليمتد2827943

2011/5/21التجارة وال�سناعةظفار لل�سيارات �س.م.م2968332

3028869
فريزلندكامبينا نيديرلند 

بي.فـي
2002/9/3التجارة وال�سناعة

3128871
فريزلندكامبينا نيديرلند 

بي.فـي
2002/9/3التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2010/1/26التجارة وال�سناعةذا كوكا - كول كومبني3261104

2010/6/9التجارة وال�سناعة�سجرة اللوز للم�ساريع التجارية3363230

2010/6/9التجارة وال�سناعة�سجرة اللوز للم�ساريع التجارية3463229

3573284
�سركة اندر كونرتول للو�ساطة 

التجارية �س.ذ.م.م
2012/3/14التجارة وال�سناعة

3673285
�سركة اندر كونرتول للو�ساطة 

التجارية �س.ذ.م.م
2012/3/14التجارة وال�سناعة

2012/2/6التجارة وال�سناعةمطعم ال�سفدي3772576

2012/2/6التجارة وال�سناعةمطعم ال�سفدي3872577

1991/11/10التجارة وال�سناعةمركز م�سقط لل�ساعات396226

4073387
اأم بي اأم جي دياموند بريفت 

ليمتد
2012/3/21التجارة وال�سناعة

2012/3/21التجارة وال�سناعةنيربوكوربوري�سن4173376

2013/12/30التجارة وال�سناعةموؤ�س�سة جمرتيد للتجارة4284871

4313193
�سركة الأمالح احلديثة

 لل�سناعة والتجارة �س.م.م
1996/3/23التجارة وال�سناعة

447621
�سركة اخلو�س ل�سناعة الأثاث 

املعدين �س.م.م
1992/11/4التجارة وال�سناعة
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مكتب النربا�س املتاألق للمراجعة وتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

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

�شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �حل�شابات  وتدقيق  للمر�جعة  �ملتاألق  �لنرب��س  مكتب  يعلن 
 ،١١٩٣٩٧٧ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �س.م.م،  �لعاملية  عبد�لرحمن 
�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

هاتف رقم: ٧٩٦٦٦٤٠٤
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يوم امل�ستثمر للتجارة - تو�سية

�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة يوم  يعلن مكتب �لنرب��س �ملتاألق للمر�جعة وتدقيق �حل�شابات 
 ،١٢٦٩٧٤٤ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  تو�شية،   - للتجارة  �مل�شتثمر 
�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
هاتف رقم: ٧٩٦٦٦٤٠٤

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

-228-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٦(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة حفيت للتجارة - تو�سية

�شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �حل�شابات  وتدقيق  للمر�جعة  �ملتاألق  �لنرب��س  مكتب  يعلن 
بو�بة حفيت للتجارة - تو�شية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٦٩٩٦٠، 
�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
هاتف رقم: ٧٩٦٦٦٤٠٤

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

را�سد بن �سعيد بن خمي�س الكيومي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سم�س البلد احلديثة - ت�سامنية

يعلن ر��شد بن �شعيد بن خمي�س �لكيومي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع �شم�س �لبلد 
�حلديثة - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٩٩٣٧٩، وفقا لتفاق 
�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢٢م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:
حمافظة م�سقط 

�س.ب: ١١٠٥ ر.ب: ١١٢ 
هاتف رقم: ٩٩٦٠٦٥٧٣

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�سفــي
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را�سد بن حمود بن مبارك البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة را�سد بن حمود بن مبارك البادي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

بن  حمود  بن  ر��شد  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لبادي  مبارك  بن  حمود  بن  ر��شد  يعلن 
مبارك �لبادي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 
وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،٣٢٤٨٦٦٦
�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�لآتـي:
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٧١١٠٢٠٢
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة را�سد بن حمود بن مبارك البادي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية
بن  حمود  بن  ر��شد  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لبادي  مبارك  بن  حمود  بن  ر��شد  يعلن 
مبارك �لبادي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 
وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١٠٥٠٧٢٤
�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�لآتـي:
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٧١١٠٢٠٢
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�سفــي
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�سامل بن علي بن خمي�س الكا�سبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جموهرات الدانة �س.م.م

يعلن �شامل بن علي بن خمي�س �لكا�شبي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة جموهر�ت �لد�نة �س.م.م، 
و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٣٣٧٠٧، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
�س.ب: ٦٠٨ ر.ب: ١١٧
هاتف رقم: ٩٩٠٠٧١٧٤

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

هالل بن را�سد بن �سلطان ال�سنيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريا�س البندر للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن هالل بن ر��شد بن �شلطان �ل�شنيدي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ريا�س �لبندر للتجارة 
و�ملقاولت - تو�شية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٧٠٢٣٦، وللم�شفي 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
هاتف رقم: ٩٢٢٠٤٠٦٠

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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وليد بن زايد بن �سامل الندابي
و�سم�سة بنت زايد بن �سامل الندابية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة االإ�سراقة االإن�ساءات �س.م.م

يعلن وليد بن ز�يد بن �شامل �لند�بي و�شم�شة بنت ز�يد بن �شامل �لند�بية �أنـهما يقــومان 
بت�شفـيــة �شركة بو�بة �لإ�شر�قة �لإن�شاء�ت �س.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري 
�أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدهما  وللم�شفيني   ،١٢٨٢٠٧٠ بالرقـم 
باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �لأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــيني  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر، 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
 هاتف رقم: ٩٨٠٠٨٠٤٥

كمــــا يدعــــو �مل�شفـيان مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـيني 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــيان

حممد بن �سلطان بن حممد العادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزوايا االأربع للتعمري �س.م.م
يعلن حممد بن �شلطان بن حممد �لعادي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لزو�يا �لأربع للتعمري 
�ل�شركاء  لتفاق  وفقا   ،١١٦٧٥٤٢ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �س.م.م، 
�ملوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢٢م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:
والية قريات - حمافظة م�سقط 

�س.ب: ١٢٠ ر.ب: ١٢٠
هاتف رقم: ٩٩٧٧٨٧٩٤

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٦(

�سيف بن �سعيد بن اأحمد الريامي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ثوابت ال�سمال للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن �شيف بن �شعيد بن �أحمد �لريامي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ثو�بت �ل�شمال للتجارة 
و�ملقاولت - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٤١٥٦٥، وللم�شفي 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
�س.ب: ٥٤٠ ر.ب: ٤٠٠
هاتف رقم: ٩٩٢١٩٣٠٩

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

حميد بن حممد بن اأحمد احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امللي�ساء للتجارة واملقاوالت �س.م.م

للتجارة  �مللي�شاء  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �حلارثي  �أحمد  بن  حممد  بن  حميد  يعلن 
و�ملقاولت �س.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٦٢٤٨٠٦، وفقا لتفاق 
�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢٢م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:
حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٩٠٠٥٤٤٣ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٦(

فهد بن حامد بن كاين العزاوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابتكار الغد �س.م.م

�س.م.م،  �لغد  �بتكار  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لعز�وي  كاين  بن  حامد  بن  فهد  يعلن 
�ملوؤرخ  �ل�شركاء  لتفاق  وفقا   ،١٣٨٠١٤٧ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة 
٢٠٢٢/٢/٢٢م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى 
�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�لآتـي:
�س.ب: ٤٥ ر.ب: ١١١ 

هاتف رقم: ٩٧٨١٥٦٨٥
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

علي بن خمي�س بن �سعيد الزرعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو نايف الزرعي و�سريكه للتجارة - تو�سية

يعلن علي بن خمي�س بن �شعيد �لزرعي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أبو نايف �لزرعي و�شريكه 
للتجارة - تو�شية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٥٤١٦٥، وفقا لتفاق 
�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢١م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:
هاتف رقم: ٩٦٩٨٦٦٦٢

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٦(

خليفة بن حممد بن را�سد املعمري
وزايد بن خليفة بن حممد املعمري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو زايد للم�ساريع ال�ساملة - تو�سية

يعلن خليفة بن حممد بن ر��شد �ملعمري وز�يد بن خليفة بن حممد �ملعمري �أنـهما يقــومان 
�ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  تو�شية،   - �ل�شاملة  للم�شاريع  ز�يد  �أبو  �شركة  بت�شفـيــة 
�لـتجاري بالرقـم ١١٥٠٥١٣، وللم�شفيني وحـدهما حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة 
�أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــيني فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�س.ب: ٩٠ ر.ب: ٥١٦
هاتف رقم: ٩٩٣٥٩٤٣٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـيان مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـيني 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــيان

نا�سر بن رغيمي�س بن �سحى امل�سعودي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو ب�سار للتجارة - تو�سية

يعلن نا�شر بن رغيمي�س بن �شحى �مل�شعودي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أبو ب�شار للتجارة - 
تو�شية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٦٧٢٦٢، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
هاتف رقم: ٩٣٣٣٣٦٦١ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

-235-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٦(

فهد بن عدمي بن �سامل الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة فهد بن عدمي بن �سامل الهنائي و�سريكه - ت�سامنية

يعلن فهد بن عدمي بن �شامل �لهنائي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة فهد بن عدمي بن �شامل 
 ،١٢١٩٦٣٧ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  ت�شامنية،   - و�شريكه  �لهنائي 
فـي  �ل�شركـــــــة  �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢٦م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  �ل�شركاء  وفقا لتفاق 
�لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
والية احلمراء - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: ٩٥٨٩٣٨٣٥
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

حممد بن نا�سر بن حممد الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكوكب البحري للتجارة - تو�سية
�لبحري  �لكوكب  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لوهيبي  حممد  بن  نا�شر  بن  حممد  يعلن 
وللم�شفي   ،١٦٩٣١٨٢ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  تو�شية،   - للتجارة 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٥٠٣٠٣٠١
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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�سليمان بن �سعيد بن حمد احلو�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنمة ال�سمال الدولية �س.م.م

يعلن �شليمان بن �شعيد بن حمد �حلو�شني �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة جنمة �ل�شمال �لدولية 
�ل�شركاء  لتفاق  وفقا   ،١٠٥٥٣٢٤ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �س.م.م، 
�ملوؤرخ ٢٠٢١/٨/٢٢م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:
روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٢٩٢٦٩٦٢ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العاملية لالأعمال البحرية �س.م.م

�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �ل�شركة �لعاملية لالأعمال  يعلن �شليمان بن �شعيد بن حمد �حلو�شني 
لتفاق  وفقا   ،١٠٥٧٦٣٧ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �س.م.م،  �لبحرية 
�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/٨/٢٢م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:
روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٢٩٢٦٩٦٢ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتحدة ملنتجات االأ�سمنت �س.م.م

ملنتجات  �ملتحدة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �حلو�شني  حمد  بن  �شعيد  بن  �شليمان  يعلن 
وفقا لتفاق  بالرقـم ١٠١٧٦٧٤،  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �س.م.م،  �لأ�شمنت 
�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/٨/٢٢م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٢٩٢٦٩٦٢ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

بخيت بن اأحمد بن حم �سامل الكثريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سا�س البادية للتجارة - ت�سامنية

يعلن بخيت بن �أحمد بن حم �شامل �لكثريي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شا�س �لبادية للتجارة - 
ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٦٧٥٤٧، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: ٩٥٥٥٤٥٥١
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�سفــي
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�سامل بن عو�س بن �سعيد اليافعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الديار ال�سعيدة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن �شامل بن عو�س بن �شعيد �ليافعي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لديار �ل�شعيدة للتجارة 
وفقا   ،٢١٤٤٣٧٩ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  ت�شامنية،   - و�ملقاولت 
لتفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٧م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة 
�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار 

هاتف رقم: ٩٤٠٨٨٨٨٠
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

اأحمد بن �سعود بن را�سد ال�ساملي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املقيا�س الرقمي للتجارة �س.م.م
يعلن �أحمد بن �شعود بن ر��شد �ل�شاملي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �ملقيا�س �لرقمي للتجارة 
�ل�شركاء  لتفاق  وفقا   ،١٢١٢٤٣٨ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �س.م.م، 
�ملوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:
املنومة - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٩٧٥٠٠٢٨ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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نا�سر بن �سليمان بن خمي�س اليحيائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املنفردة العاملية للتجارة �س.م.م

�لعاملية  �ملنفردة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ليحيائي  �شليمان بن خمي�س  بن  نا�شر  يعلن 
للتجارة �س.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٧٦٥٤٦، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
�س.ب: ٥١٢ ر.ب: ٥٧١

هاتف رقم: ٩٩٢٢٠٠٠٦ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

عبداللـه بن حمد بن خمي�س ال�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سداقية العاملية للتجارة �س.م.م

يعلن عبد�للـه بن حمد بن خمي�س �ل�شعيدي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �مل�شد�قية �لعاملية 
للتجارة �س.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٦٤٨٧٥، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
والية الربميي

هاتف رقم: ٩٩٢٢٠٠٠٦ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٦(

�سامل بن �سيف بن علي العمراين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خمبز ال�سمال �س.م.م

يعلن �شامل بن �شيف بن علي �لعمر�ين �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة خمبز �ل�شمال �س.م.م، 
و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ٣١٨٣٣٧٨، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٥٥٥٥٠٧٢ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

عامر بن علي بن عامر هبي�س
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املاأكوالت ال�سحية ال�ساملة �س.م.م

يعلن عامر بن علي بن عامر هبي�س �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �ملاأكولت �ل�شحية �ل�شاملة 
�س.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٥٠٩٢٦، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
هاتف رقم: ٩٧٧٢٢٣٣٣ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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علي بن ال�سبع بن الغول ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الرنج�ش الربي �ش.�ش.و

يعلن علي بن ال�شبع بن الغول ال�شيابي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع الرنج�س الربي 
ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٢٣٧٠٤٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �س.�س.و، 
اأمــام الغـيــــر،  املوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢٤م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 
علــى  ال�شركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

العنوان االآتـي:
�ش.ب: ١١١ ر.ب: ١٢٢

هاتف رقم: ٩٣٥٣٢٧٥٢
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 مبارك بن �سعيد اجلديلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ثروات للمخازن العاملية �ش.م.م
يعلن نا�شر بن مبارك بن �شعيد اجلديلي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ثروات للمخازن العاملية 
�س.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٧١٩٣٩، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 
٢٠٢٢/٣/٢٢م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
�ش.ب: ٩٦١٥ ر.ب: ٩٠٠
هاتف رقم: ٩٩٨٨٨٤١٥

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 حممد بن خمي�ش املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنان املتحدة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن حممد بن خمي�س املقبايل اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة جنان املتحدة �س.م.م، 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١٢٩٠٧٣٠ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 
ال�شركـــــــة 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

�ش.ب: ٢٨٦ ر.ب: ١٢٣
هاتف رقم: ٩٧٧٩٢٩٢٩

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 علي بن �ساملني ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خناجر �سحار للتجارة �ش.م.م

يعلن عبداللـه بن علي بن �شاملني ال�شبلي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة خناجر �شحار للتجارة 
حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١٢٢٩٢٧٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �س.م.م، 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٢٦٦٠٥٢٦
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 را�سم بن �سويرح الرحبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ساتني القرى احلديثة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن را�شم بن �شويرح الرحبي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ب�شاتني القرى احلديثة 
�س.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٩١٥٣٧، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/٣/٦م، 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٢٧٨٧٤٧٧
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

اآدم بجار جان حممد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النقـاط الثالث العاملية �ش.م.م
العاملية  الثالث  النقـاط  �شركـــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  البلو�شي  حممد  جان  بجار  اآدم  يعلن 
حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١٣٣٨٧٩٦ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �س.م.م، 
متثيـــــل ال�شركــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: ٩٩١١٠٨٤٠
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 م�سبح بن �سعيد اجلهوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقور اجلهاور للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �شعيد بن م�شبح بن �شعيد اجلهوري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركـــة �شقور اجلهاور للتجارة 
وللم�شفي   ،١٠٣٨٩١٥ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �س.م.م،  واملقاوالت 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركــــة 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

�ش.ب: ٨٩ ر.ب: ٣١١
هاتف رقم: ٩٩٣٤٦٤٠٦

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 

خليفة بن حممد بن خلفان ال�سعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع طالل املتكاملة �ش.م.م
يعلن خليفة بن حممد بن خلفان ال�شعدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركـــة م�شاريع طالل املتكاملة 
حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١١٨٤٨٢٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �س.م.م، 
متثيـــــل ال�شركــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: ٩٥٣٣٨٨١٢

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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خالد الل بخ�ش خدابخ�ش البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأزياء احل�سناء �ش.م.م
يعلن خالد الل بخ�س خدابخ�س البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركـــة اأزياء احل�شناء �س.م.م، 
املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٦٦٥٤٣٠ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى  ٢٠٢١/٧/٢٨م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركــــة فـي الت�شفـيـــة 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
املعبيلة اجلنوبية - والية ال�سيب

�ش.ب: ١١٠٥ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٩٣٧٩١٨٩

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 بدائع ال�سيب للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن خالد الل بخ�س خدابخ�س البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركـــة بدائع ال�شيب للتجارة 
التفاق  وفقا   ،١٦٨٤٥٥٨ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �س.م.م،  واملقاوالت 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٨/٢٥م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
املعبيلة اجلنوبية - والية ال�سيب

�ش.ب: ١١٠٥ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٩٣٧٩١٨٩

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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اأمرية بنت �سعيد بن غ�سن املعمرية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمرية �سنا�ش املميزة للتجارة - ت�سامنية
تعلن اأمرية بنت �شعيد بن غ�شن املعمرية اأنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركـــة اأمرية �شنا�س املميزة 
اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢١٤٩٧٥، وللم�شفية  للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى 
وحـدها حــــــق متثيـــــل ال�شركــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــية 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٨٠٨٢١٠٤
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

عدنان بن يا�سر بن خلفان البطا�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سرية العاملية املتحدة �ش.م.م
يعلن عدنان بن يا�شر بن خلفان البطا�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركـــة امل�شرية العاملية املتحدة 
�س.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٦١٠١٥، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى  ٢٠٢٢/٣/١٤م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركــــة فـي الت�شفـيـــة 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
هاتف رقم: ٩٢٢٥٠٧٩٧

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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بدر بن �سعيد بن را�سد املخمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج دار ال�سالم للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن بدر بن �شعيد بن را�شد املخمري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركـــة اأبراج دار ال�شالم للتجارة 
وللم�شفي   ،١١٠٣٤٨٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �س.م.م،  واملقاوالت 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية اخلابورة - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٩٥٣٧٤٤٥
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 �سامل بن خمي�ش املنظري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مقامات اخلليج �ش.م.م
يعلن حممد بن �شامل بن خمي�س املنظري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركـــة مقامات اخلليج �س.م.م،
املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٠٠١٥٨٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى  ٢٠٢٢/٣/٢١م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركــــة فـي الت�شفـيـــة 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
 والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب: ٤٣٣ ر.ب: ٥١١
هاتف رقم: ٩٢١٢١٠٢١

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 حممد بن عبداللـه احلمر
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة
 �سعيد بن حممد بن عبداللـه احلمر و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركـــة �شعيد بن حممد بن  يعلن �شعيد بن حممد بن عبداللـه احلمر 
عبداللـه احلمر و�شريكه للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/١٢/٣٠م،  املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٠١١٥٢٥
ال�شركــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: ٩٢٣٥٧٧٦٩

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 مبارك بن �سعيد اجلديلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدن الأنظمة االأنابيب �ش.م.م
يعلن نا�شر بن مبارك بن �شعيد اجلديلي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مدن الأنظمة االأنابيب 
�س.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٧١٩٤٥، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 
٢٠٢٢/٣/٢٢م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
�ش.ب: ٩٦١٥ ر.ب: ٩٠٠
هاتف رقم: ٩٩٨٨٨٤١٥

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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من�سور بن عبداللـه بن حمد الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سمو املجد العايل �ش.م.م

العايل  املجد  يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شمو  اأنـه  الرواحي  يعلن من�شور بن عبداللـه بن حمد 
�س.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٠٠٧٧١، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 
٢٠٢٢/٢/١٥م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
هاتف رقم: ٩٧٧٩٣٧٣٢

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 �سيف بن نا�سر العدوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة العقر للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

للتجارة  العقر  �شركة واحة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  العدوي  نا�شر  بن  �شيف  يعلن عبداللـه بن 
وللم�شفي   ،١٤٠٠٩٩١ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �س.م.م،  واملقاوالت 
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:
حمافظة جنوب الباطنة
�ش.ب: ٢٥٧ ر.ب: ٣١٨
هاتف رقم: ٩٦٩١٠٠٧٧

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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جمال بن حمفوظ بن �سنجور بيت مطران
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة مل�سة نغم لتاأجري م�ستلزمات االأفراح - ت�سامنية

يعلن جمال بن حمفوظ بن �شنجور بيت مطران اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مل�شة نغم لتاأجري 
الـتجاري بالرقـم ١١٠١٢٧٢،  اأمانة ال�شجل  م�شتلزمات االأفراح - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى 
فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/٢/٢٢م،  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:
هاتف رقم: ٩٢٦٦٢٩٩٩

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 املطراين العاملية للتجارة - ت�سامنية 

املطراين  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  مطران  بيت  �شنجور  بن  حمفوظ  بن  جمال  يعلن 
العاملية للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٠٨٣٤٣، وفقا 
التفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٢/٢٢م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: ٩٢٦٦٢٩٩٩

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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�سيف بن �سعيد بن اأحمد الريامي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة ثوابت ال�سمال للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ثوابت ال�شمال للتجارة  اأحمد الريامي  يعلن �شيف بن �شعيد بن 
واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٤١٥٦٥، وللم�شفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٥٤٠ ر.ب: ٤٠٠

هاتف رقم: ٩٩٢١٩٣٠٩
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 �سند روعة التاألق للخدمات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبق قرية اخلو�ش �ش.م.م
اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة عبق قرية اخلو�س  التاألق للخدمات  يعلن مكتب �شند روعة 
�س.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٧٢٠٧٦، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 
٢٠٢١/١٠/١٧م، 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:
اخلو�ش ال�ساد�سة - والية ال�سيب

هاتف رقم: ٩٦٥٢٦٩١١
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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طالل بن قي�ش بن عبداملنعم الزواوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عمان ترادنيت �ش.م.م

ترادنيت  عمان  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الزواوي  عبداملنعم  بن  قي�س  بن  طالل  يعلن 
�س.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٦٥٩٦٣٤، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 
الغـيــــر، وعلـــى  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  ٢٠٢٢/٣/٩م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
�ش.ب: ٤٢٥ ر.ب: ١١٨

هاتف رقم: ٩٩٧٧٣٤١٧
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

حمد بن �سعيد بن �سامل الفرقاين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الو�سال لال�ستثمار �ش.م.م
لال�شتثمار  الو�شال  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الفرقاين  �شامل  بن  �شعيد  بن  حمد  يعلن 
�س.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٦٦١٦٠، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 
٢٠٢١/٨/٢٥م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ش.ب: ٥ ر.ب: ٦١١
هاتف رقم: ٩٩٣٨٠٠٣٩

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 

-253-



اجلريدة الر�سمية العدد )1436(

يحيى بن نا�سر بن �سعيد احل�سيني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وا�سط �سرور للتجارة �ش.م.م
اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة وا�شط �شرور للتجارة  يعلن يحيى بن نا�شر بن �شعيد احل�شيني 
�س.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٤٧٤٧٦، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 
٢٠٢٢/٣/٢٤م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
روي - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٩٠١١٧٣٣
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 احل�سافة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالقت�سادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو حكيم الدولية �ش.م.م
يقــوم  اأنـه  واالقت�شادية  املالية  واال�شت�شارات  احل�شابات  لتدقيق  احل�شافة  مكتب  يعلن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  وامل�شجلة لدى  الدولية �س.م.م،  اأبو حكيم  �شركة  بت�شفـيــة 
١٠٤٧٤٧٦، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٣م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة 
فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
اخلوير - حمافظة م�سقط
هاتف رقم: ٩٩٣٧٥٢٦٧

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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طارق بن حمد بن �سامل الناعبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهام اخلليج �ش.م.م

�س.م.م،  اخلليج  �شهام  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الناعبي  �شامل  بن  حمد  بن  طارق  يعلن 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١٣١٦٣٣٥ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: ٩٥٦٧٢٢٦٦

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

بدر بن عزان بن عبداللـه الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدر �سيما للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

للتجارة  �شيما  بدر  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الرواحي  عبداللـه  بن  عزان  بن  بدر  يعلن 
واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٤٦٥٥٧، وفقا التفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢٤م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية اإزكي - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: ٩٢٢٦٨٦٢٩
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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خالد بن خلفان بن حمد الها�سمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ �ساحك للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن خالد بن خلفان بن حمد الها�شمي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شموخ �شاحك للتجارة 
واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٣٤٣٥٤، وفقا التفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١/١٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية بدية - حمافظة �سمال ال�سرقية

هاتف رقم: ٩٩٥٧٧٥٩٥
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 عو�ش بن �سعيد الروا�ش
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تلوين للتجارة واال�ستثمار �ش.م.م

يعلن خالد بن عو�س بن �شعيد الروا�س اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة تلوين للتجارة واال�شتثمار 
حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١٠٩٨٩٠٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �س.م.م، 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٢٧٧ ر.ب: ٢١١

هاتف رقم: ٢٣٢٠٢٥٥٥ - فاك�ش رقم: ٢٣٢٩٩٩٨٢
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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عبدالعزيز بن نا�سر بن عامر العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فيافـي العقر للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن عبدالعزيز بن نا�شر بن عامر العامري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة فيافـي العقر للتجارة 
وللم�شفي   ،١٠٠٣٨٦٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �س.م.م،  واملقاوالت 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٦٥١٤٦٠

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 حممد بن يزيد العربي\
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركن الربزة للتجارة - تو�سية

يعلن عبداللـه بن حممد بن يزيد العربي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ركن الربزة للتجارة - 
تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٤٢٠٢١، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 
٢٠٢١/٨/٢٥م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
�ش.ب: ٣٠٨٦ ر.ب: ٥١٢
هاتف رقم: ٩٨٨٢٢٩٨٧

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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حممد بن خلفان القريني 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سحم ال�ساخمة الوطنية - ت�سامنية

 - الوطنية  ال�شاخمة  �شركة م�شاريع �شحم  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  القريني  يعلن حممد بن خلفان 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٤١٤١٥، 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:
حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٩٦٨١٨١٦
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

خلفان بن م�سبح بن �سليمان ال�ساملي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خلفان ال�ساملي و�سريكه �ش.م.م

ال�شاملي  خلفان  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�شاملي  �شليمان  بن  م�شبح  بن  خلفان  يعلن 
و�شريكه �س.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٣٧١٨٢، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: ٩٢٥٥٤٦٥٠

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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اأ�سعد بن را�سد بن مهنا الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركةاحل�ساد الكبري الدولية لال�ستثمار �ش.م.م

الدولية  الكبري  �شركة احل�شاد  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الهنائي  بن مهنا  را�شد  بن  اأ�شعد  يعلن 
وللم�شفي   ،١٢٩٦٦٦٦ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �س.م.م،  لال�شتثمار 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: ٩٥٦٨٣٥٦٣

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 نا�سر بن حمدان ال�سهومي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة حممد بن نا�سر ال�سهومي و�سريكه للمقاوالت - ت�سامنية

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة حممد بن نا�شر  يعلن حممد بن نا�شر بن حمدان ال�شهومي 
اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم  ال�شهومي و�شريكه للمقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١١٧٧٤٣٧
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

هاتف رقم: ٩٨٨٨٢٦٨١
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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حارث بن حممد بن علي اجلرواين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة حارث بن حممد اجلرواين واإخوانه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

حممد  بن  حارث  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  اجلرواين  علي  بن  حممد  بن  حارث  يعلن 
الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  وامل�شجلة لدى  واملقاوالت - ت�شامنية،  للتجارة  واإخوانه  اجلرواين 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،٣٠٩٢٦٨٢ بالرقـم 
علــى  ال�شركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

العنوان االآتـي:
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٩٣٣٨٣٢٥
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
امل�سفــي

ح�سام الدين اأحمد عمر
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأرو�سي لت�سميم االأزياء �ش.م.م
يعلن ح�شام الدين اأحمد عمر اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأرو�شي لت�شميم االأزياء �س.م.م، 
املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٢١١٩٦٨ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 
٢٠١٩/٥/٢٣م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
�ش.ب: ٨٨٠ ر.ب: ١١٢

هاتف رقم: ٢٤٧٣٢٦١١ فاك�ش رقم: ٢٤٧٩٣٢٥٦
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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اأ�سرف بن عادل بن ف�سل كرمي البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعني لال�ستثمار الدويل �ش.م.م

يعلن اأ�شرف بن عادل بن ف�شل كرمي البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة املعني لال�شتثمار 
الدويل �س.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٢٣١٨٧، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ١٠٨٩ ر.ب: ١١١
هاتف رقم: ٩٣٣٤٠٤١٩

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 

مانع بن خالد بن �سعيد اليحيائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطرح الذهبية للتجارة �ش.م.م

يعلن مانع بن خالد بن �شعيد اليحيائي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مطرح الذهبية للتجارة 
ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٧٢٠٩٦١ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �س.م.م، 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/٣/٩م،  املوؤرخ 
علــى  ال�شركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

العنوان االآتـي:
والية مطرح - حمافظة م�سقط

�ش.ب: ١٩٦٦ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٥٢٥٣٥٤٥

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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حممد بن �سعيد بن م�سلم تبوك
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار االإبداع اخلليجية �ش.م.م

اخلليجية  االإبداع  دار  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  تبوك  م�شلم  بن  �شعيد  بن  حممد  يعلن 
�س.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٣٧١٩٩، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 
٢٠٢١/١٢/٢٦م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
�ش.ب: ٢٧٥٢ ر.ب: ٢١١
هاتف رقم: ٩٧٧٧٧٧٩٩

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 املحيط لالإبحار �ش.م.م

يعلن حممد بن �شعيد بن م�شلم تبوك اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة املحيط لالإبحار �س.م.م، 
املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٢٨٢٩٤٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 
٢٠٢١/١٢/١م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
�ش.ب: ١٤٠ ر.ب: ٢١٨

هاتف رقم: ٩٧٧٧٧٧٩٩
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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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة الدولية ل�سناعة البال�ستيك �ش.م.م

ل�شناعة  الدولية  ال�شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  تبوك  م�شلم  بن  �شعيد  بن  حممد  يعلن 
الـتجاري بالرقـم ١٠٦٣٨٧٤، وفقا التفاق  اأمانة ال�شجل  البال�شتيك �س.م.م، وامل�شجلة لدى 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٢٧٥٢ ر.ب: ٢١١
هاتف رقم: ٩٧٧٧٧٧٩٩

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 اجلزيرة ل�سناعات املواد الغذائية �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اجلزيرة ل�شناعات املواد  يعلن حممد بن �شعيد بن م�شلم تبوك 
التفاق  وفقا   ،١٠٦٤٧٩٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �س.م.م،  الغذائية 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٢٧٥٢ ر.ب: ٢١١
هاتف رقم: ٩٧٧٧٧٧٩٩

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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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كوارتز للبحث والتطوير �ش.م.م

يعلن حممد بن �شعيد بن م�شلم تبوك اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة كوارتز للبحث والتطوير 
�س.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٤٨٧٠٥، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 
٢٠٢١/١٢/١٦م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
هاتف رقم:٩٧٧٧٧٧٩٩ 

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 يا�سر بن حمد اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة نا�سر بن يا�سر حمد اجلنيبي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن نا�شر بن يا�شر بن حمد اجلنيبي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة نا�شر بن يا�شر حمد اجلنيبي 
و�شريكه للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٢٣٤٠٨، وفقا 
التفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢٧م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب: ٣١٧ ر.ب: ٢١١
هاتف رقم: ٩٢٥٥٦٠٤٠

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 حممد بن علوي الذهب
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأطياب اللبان للتجارة �ش.م.م
اأطياب اللبان للتجارة  اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة  اأحمد بن حممد بن علوي الذهب  يعلن 
حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١٣٠٧٠٦٦ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �س.م.م، 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: ٩٥٩٩٨٠٠٠

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

فواز بن را�سد بن خمي�ش الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة الوطنية العاملية للتنمية واال�ستثمار احلديث �ش.م.م

يعلن فواز بن را�شد بن خمي�س الوهيبي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الوطنية العاملية للتنمية 
واال�شتثمار احلديث �س.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٨٨٣٦٧، وفقا 
التفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٧/١٤م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب: ١٢٠ ر.ب: ١٢٢
هاتف رقم: ٩٣٣٦٦٧٦٢

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 خمي�ش بن خلفان العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقيا اخلري للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن �شعيد بن خمي�س بن خلفان العلوي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شقيا اخلري للتجارة 
واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٩٨٠٢٤، وفقا التفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢٣م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية ينقل - حمافظة الظاهرة

�ش.ب: ٢٦٦ ر.ب: ٥٠٠
هاتف رقم: ٩٩٤١٨٧٣٧

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

خليفة بن علي بن عبداللـه العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة خليفة بن علي بن عبداللـه العامري و�سريكته للتجارة - ت�سامنية

بن  علي  بن  خليفة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  العامري  عبداللـه  بن  علي  بن  خليفة  يعلن 
الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية،   - للتجارة  و�شريكته  العامري  عبداللـه 
بالرقـم ١١٨٩٤٤٢، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٩/٢٦م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٣٨٧ ر.ب: ٤١١
هاتف رقم: ٩٩٧١٠٤٣١

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

-266-



اجلريدة الر�سمية العدد )1436(

ال�سيد حامد بن �سلطان بن حمد البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلامد الدولية �ش.م.م

احلامد  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  البو�شعيدي  حمد  بن  �شلطان  بن  حامد  ال�شيد  يعلن 
الدولية �س.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٦٢٩٤٨٤، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: ٩٢٨٨٨٢٢٢

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 م�سقط الدولية ل�سيارات االأجرة �ش.م.م

يعلن ال�شيد حامد بن �شلطان بن حمد البو�شعيدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شقط الدولية 
ل�شيارات االأجرة �س.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٨٣٣٩٨٧، وللم�شفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: ٩٢٨٨٨٢٢٢

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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زاهر بن خلفان بن �سامل الكندي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة مكتب �سما الب�سرية خلدمات التدريب �ش.م.م

الب�شرية  �شما  مكتب  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الكندي  �شامل  بن  خلفان  بن  زاهر  يعلن 
بالرقـم ١٢٩٦١٩٣، وفقا  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  التدريب �س.م.م، وامل�شجلة لدى  خلدمات 
التفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢٧م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٩٣٧٩٩٥٩
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

نبيلة بنت بدر بن �سامل احلو�سنية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأفق للمقاوالت �ش.م.م
تعلن نبيلة بنت بدر بن �شامل احلو�شنية اأنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة اأفق للمقاوالت �س.م.م، 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٣٣٨١٧، وللم�شفية وحـدها حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــية فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: ٩٥ ر.ب: ٦١٥
هاتف رقم: ٩٤٤٣٣٦٦٩

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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ه�سام بن حممد بن �سعيد با�سعيب
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معر�ش اخلليج الذهبي لل�سيارات - ت�سامنية

يعلن ه�شام بن حممد بن �شعيد با�شعيب اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة معر�س اخلليج الذهبي 
لل�شيارات - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٩٧٨٤٥، وللم�شفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: ٩٢٣١٢١١٣

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 الكون - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ملوؤ�س�سة اأنهار اخل�سراء للتجارة �ش.م.م

اخل�شراء  اأنهار  موؤ�ش�شة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه   - قانونيون  حما�شبون   - الكون  مكتب  يعلن 
التفاق  وفقا   ،١٢٧٤٠٦٦ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �س.م.م،  للتجارة 
اأمــام  الت�شفـيـــة  ال�شركـــــــة فـي  املوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٨م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�شركاء 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: ١١٢٤ ر.ب: ١٢١
هاتف رقم: ٩٩٢٢٨٥١١

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
امل�سفــي
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عبدالغفار بن نور حممد بن �سهداد الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة اأبو وليد عبدالغفار الزدجايل للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن عبدالغفـــار بــن نور حممــد بن �شهــداد الزدجايل اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــة اأبو وليد 
الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  الزدجايل للتجارة واملقاوالت - تو�شية، وامل�شجلة لدى  عبدالغفار 
بالرقـم ١٧١٩٩٥٥، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢٩م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٣٦٩٦ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٩٤١٢٦٥٠

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

يون�ش بن نا�سر بن يون�ش الناعبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمرب للتجارة - تو�سية
يعلن يون�س بن نا�شر بن يون�س الناعبي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــة حمرب للتجارة - تو�شية، 
املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٠٠٤٤٠١ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 
٢٠٢١/٦/٢٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
�ش.ب: ١١٣ ر.ب: ١١٩
هاتف رقم: ٩٩٧٧٦٦١٥

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 حمدان بن ح�سن العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عيان ال�ساملة �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــة عيان ال�شاملة �س.م.م،  يعلن علي بن حمدان بن ح�شن العجمي 
املــوؤرخ  ال�شركــاء  التفــاق  وفقــا   ،١٣٧١٣٠٥ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 
٢٠٢٢/٣/٢٢م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٢٣٠٥٠٠٠
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 عبداللـه بن حممد الكوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القوة العاملية �ش.م.م

يعلن اأحمد بن عبداللـه بن حممد الكوي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــة القوة العاملية �س.م.م، 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١٠٣٩٨٨٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٢٥٦ ر.ب: ٣٢٤
هاتف رقم: ٩٩٤٧٠٣٩٣

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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اإبراهيم بن خمي�ش بن �سامل الزعابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قالئد اجلمان للتجارة - ت�سامنية
اجلمان  قالئد  �شركــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الزعابي  �شامل  بن  خمي�س  بن  اإبراهيم  يعلن 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٤١٤٨٥، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٢٢٤٣٤٨٣
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

حمد بن علي بن حمد العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة ركائز �سحار للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن حمد بن علي بن حمد العجمي اأنـه يقــــوم بت�شفـيـــــة �شركـــــة ركائز �شحــــار للتجـــارة 
واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١١٥٦٧٩، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: ٨٥ ر.ب: ٣١١
هاتف رقم: ٩٩٤١٦٦٢٨

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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عادل عمر �سعيد احل�سان
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الواجهة الع�سرية للتجارة �ش.م.م

يعلن عادل عمر �شعيد احل�شان اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــة الواجهة الع�شرية للتجارة �س.م.م، 
املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٢٩٣٢٠٥ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 
٢٠٢٢/٣/٢٨م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٤٩٠٤٠١

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 املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ندى جعالن للتجارة �ش.م.م

بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  االقت�شادية  واال�شت�شارات  احل�شابات  لتدقيق  املرهوبي  مكتب  يعلن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �س.م.م،  للتجارة  جعـــالن  نـــدى  �شركـــــة 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١/٢م،  املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٠٩٨١٣٤
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
واليةال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: ١٥٤٦ ر.ب: ١٢١
هاتف رقم: ٩٦٣١٤٢٠٤

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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غالم بن الل حممد بن حممد كرمي البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء مكران للتجارة - تو�سية

مكران  �شماء  �شركــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  البلو�شي  كرمي  حممد  بن  حممد  الل  بن  غالم  يعلن 
التفاق  وفقا  بالرقـم١١٣٠٩٣١،  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية،   - للتجارة 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢٨م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية العامرات - حمافظة م�سقط

�ش.ب : ١٤٤٢ ر.ب : ١١٢
هاتف رقم: ٩٤٠٣٠٥٥٥

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 خلفان بن حممد ال�ساعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهجر�ش املا�سية للتجارة - ت�سامنية

املا�شية  الهجر�س  �شركــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�شاعدي  اأحمد بن خلفان بن حممد  يعلن 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٧٤٠٩٩، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
 حمافظة الربميي

هاتف رقم: ٩٨٥٥٥١١٨
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 �سامل بن حممد اجلوي العرميي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلنادرية للتجارة �ش.م.م

اجلنادرية  �شركــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  العرميي  اجلوي  حممد  بن  �شامل  بن  �شعيد  يعلن 
التفاق  وفقا   ،١٥٤٢٥٢٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �س.م.م،  للتجارة 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢٨م، 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:
 حمافظة م�سقط

�ش.ب : ١٣٦ ر.ب : ١١٥
هاتف رقم: ٩٩٣٤٨٨٨٣

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

حممود بن نا�سر الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنعام العذيبة �ش.م.م

يعلن حممود بن نا�شر الوهيبي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــة اأنعام العذيبة �س.م.م، وامل�شجلة 
لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٦٨٥٩١٠، وللم�شفي وحـده حق متثيـــــل ال�شركة فـي 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: ٩٩١١١٩٩٧

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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يعقوب بن �سامل بن عبداللـه ال�سنيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رواد ال�سحاري للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

ال�شحاري  رواد  �شركــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�شنيدي  عبداللـه  بن  �شامل  بن  يعقوب  يعلن 
 ،٤٠٩٥٢٠٠ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �س.م.م،  واملقاوالت  للتجارة 
فـي  ال�شركـــــــة  املوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢٤م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�شركاء  وفقا التفاق 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٤٤٤٥٥٠

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

فهد بن �سالح بن حممد احل�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الباهيه لالأعمال التجارية �ش.م.م

يعلن فهد بن �شالح بن حممد احل�شني اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــة الباهيه لالأعمال التجارية 
ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٣٣٩٨١٥ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �س.م.م، 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٨م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
�ش.ب : ٢٣٤ ر.ب : ١١٤
هاتف رقم: ٩٥٤٩١٩٩١

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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خمي�ش بن جمعة بن خمي�ش اجله�سمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع روابي قريات الوطنية �ش.م.م

يعلن خمي�س بن جمعة بن خمي�س اجله�شمي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــة م�شاريـــع روابــــي 
وفقا   ،١١٣٣١٦٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �س.م.م،  الوطنية  قريات 
التفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٢/٦م، وللم�شفي وحـده حق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية قريات - حمافظة م�سقط

�ش.ب : ١٢٠ ر.ب : ١٢٠
هاتف رقم: ٩٩٧١٠٨٠٠

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

حمد بن علي بن حمد العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأطياف النور املتميزة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن حمد بن علي بن حمد العجمي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــة اأطياف النور املتميزة للتجارة 
واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٥٥٦٩٠، وللم�شفي 
وحـده حق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحار - حمافظة�سمال الباطنة

�ش.ب : ٨٥ ر.ب : ٣١١
هاتف رقم: ٩٩٤١٦٦٢٨

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 جمن الل تهاكر و�شركاه
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة ماأكوالت �لطبخ �لهندي �ش.م.م
يعلـن مكتب جمن الل ته�كر و�شرك�ه ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة مــ�أكوالت الطبــــخ الهنـــدي 
اأعــم�ل  انته�ء  عـــن   ،١٢٠٨٨٧٩ ب�لرقـــم  الـتجــ�ري  ال�شجــل  اأم�نـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي

�إعــــــــــالن
عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �أبناء بر�شومت كاجني و�شريكهم �ش.م.م

ك�جني  بر�شومت  اأبن�ء  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  و�شركــــ�ه  ته�كـــر  الل  جمن  مكتب  يعلـن 
انته�ء  عن   ،١٣٠٧٩٢٦ ب�لرقم  الـتج�ري  ال�شجل  اأم�نـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  و�شريكهم 

اأعم�ل الت�شفية وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي 

حمود بن مبارك بن خلفان �ملعويل
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة م�شاريع �الإتقان �ل�شريع �ملتحدة �ش.م.م
يعلـن حمود بن مب�رك بن خلف�ن املعويل ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة م�ش�ريع االإتق�ن ال�شريع 
انته�ء  عـــن   ،١١١٣٥٦٠ ب�لرقـــم  الـتجــ�ري  ال�شجــل  اأم�نـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  املتحدة 

اأعــم�ل الت�شفية وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي

علي بن حمد بن عبد�للـه �لبو�شعيدي
 �إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة زمائم �جلزيرة للتجارة - ت�شامنية
يعلـن علــــي بن حمــــد بن عبداللـــه البو�شعيـدي ب�شفـتــه امل�شفـــي ل�شركــــة زم�ئــم اجلزيــــرة 
للتج�رة - ت�ش�منية، وامل�شجلـة لــدى اأم�نـة ال�شجــل الـتجــ�ري ب�لرقــم ١١٤٠٨٧٤، عن انته�ء 

اأعــم�ل الت�شفية وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي
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�أحمد بن دروي�ش بن حممد �لبلو�شي
 �إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �الأطر�ف �لوطنية �ش.م.م
يعلـن اأحمد بن دروي�ش بن حممد البلو�شي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة االأطـــراف الوطنيــــة 

�ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقم ١٠٣٠٤٦٢، عن انته�ء اأعم�ل الت�شفية 

وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي

 ماجد بن خمي�ش بن عبد�للـه �لغيثي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �ل�شارقة لالإن�شاء�ت - ت�شامنية
يعلـن م�جد بن خمي�ش بن عبداللـه الغيثي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة ال�ش�رقة للإن�ش�ءات - 
ت�ش�منية، وامل�شجلـة لــدى اأم�نـة ال�شجــل الـتجــ�ري ب�لرقـــم ١١٢٤٣٧٣، عـــن انتهــــ�ء اأعــمــــ�ل 

الت�شفية وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي

�إعــــــــــالن
عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �لدقم لالإن�شاء�ت - ت�شامنية

يعلـن م�جد بن خمي�ش بن عبداللـه الغيثي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة الدقم للإن�ش�ءات - 
ت�ش�منية، وامل�شجلـة لــدى اأم�نـة ال�شجــل الـتجــ�ري ب�لرقـــم ١١٢١٨٠٢، عـــن انتهــــ�ء اأعــمــــ�ل 

الت�شفية وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي

�إعــــــــــالن
عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة تاج �لوقيبة للتجارة و�ملقاوالت - ت�شامنية

يعلـن م�جد بن خمي�ش بن عبداللـه الغيثي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة تـــ�ج الوقيبـــة للتجــــ�رة 
واملق�والت - ت�ش�منية، وامل�شجلـة لدى اأم�نـة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقم ١١٢١٦٢٥، عن انته�ء 

اأعــمــــ�ل الت�شفية وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي
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عبد�للـه بن �شيف بن عبد�للـه �لعدوي
 �إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �أزهار �ل�شد�قة - ت�شامنية
يعلـن عبداللـه بن �شيف بن عبداللـه العدوي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اأزهـــ�ر ال�شداقــــة - 
ت�ش�منية، وامل�شجلـة لــدى اأم�نـة ال�شجــل الـتجــ�ري ب�لرقـــم ١٢٦٩٤٠٣، عـــن انته�ء اأعــم�ل 

الت�شفية وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي

علي بن ثاين بن ثني �ملنذري
 �إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �الأخوة �لثالثة للتجارة و�ملقاوالت - تو�شية
الثلثـــة للتجـــــ�رة  املنذري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة االأخـــوة  يعلـن علي بن ث�نـــي بن ثني 
واملق�والت - تو�شية، وامل�شجلـة لدى اأم�نـة ال�شجــل الـتجــ�ري ب�لرقـــم ٥٠٥٤١٣٣، عـــن انته�ء 

اأعــم�ل الت�شفية وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي 

�شامل بن عامر بن �شامل �حلامدي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة فجر �لغد للتجارة �ش.م.م
يعلـن �ش�مل بن ع�مر بن �ش�مل احل�مدي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة فجر الغد للتج�رة �ش.م.م، 
الت�شفية  اأعــم�ل  انته�ء  عـــن  ب�لرقـــم ١٢٦٧٩٥٥،  الـتجــ�ري  ال�شجــل  اأم�نـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي

خليفة بن �شيف بن علي �لبادي
 �إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �أ�شطورة �ملا�شي للتجارة - ت�شامنية
يعلـن خليفة بن �شيف بن علي الب�دي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اأ�شطورة امل��شي للتج�رة - 
ت�ش�منية، وامل�شجلـة لــدى اأم�نـة ال�شجــل الـتجــ�ري ب�لرقـــم ١٠٦٣٢٣٦، عـــن انته�ء اأعــم�ل 

الت�شفية وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي
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�أحمد بن حممد بن �شعيد �ليعقوبي
 �إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �جليل �جلديد للتجارة - ت�شامنية
يعلن اأحمد بن حممد بن �شعيد اليعقوبي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اجليل اجلديد للتج�رة - 
ت�ش�منية، وامل�شجلـة لــدى اأم�نـة ال�شجــل الـتجــ�ري ب�لرقـــم ٧٠٤٣٣٥٠، عـــن انتهـــ�ء اأعــم�ل 

الت�شفية وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي

 حممد بن �شالح بن عبد�للـه �لبلو�شي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �إعمار �شالن �حلديثة - ت�شامنية
يعلـن حممد بن �ش�لح بن عبداللـه البلو�شي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اإعم�ر �شلن احلديثة - 
ت�ش�منية، وامل�شجلـة لــدى اأم�نـة ال�شجــل الـتجــ�ري ب�لرقـــم ١١٢٦٨٤٩، عـــن انته�ء اأعــم�ل 

الت�شفية وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي

حممد بن �شعيد بن مبارك �لغيثي
 �إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �لبريق �جلديد للتجارة - ت�شامنية
يعلـن حممد بن �شعيد بن مب�رك الغيثي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة البريق اجلديد للتج�رة - 
ت�ش�منية، وامل�شجلـة لــدى اأم�نـة ال�شجــل الـتجــ�ري ب�لرقـــم ١١٠٦٨١٠، عـــن انته�ء اأعــمـــ�ل 

الت�شفية وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي

مركز �خلليج لال�شت�شار�ت و�لتدقيق
 �إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �أي بي �ل لوجي�شيتك�ش عمان �ش.م.ع.م
يعلـن مركز اخلليج لل�شت�ش�رات والتدقيق ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اأي بي ال لوجي�شيتك�ش 
انته�ء  عـــن  ب�لرقـــم ١٢٧٥٥٩٧،  الـتجــ�ري  ال�شجــل  اأم�نـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.ع.م،  عم�ن 

اأعــم�ل الت�شفية وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي
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عبد�للـه بن ر��شد بن حمد�ن �لر�شيدي
 �إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية 
ل�شركة حممد وعبد�للـه �أبناء ر��شد �لر�شيدي للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م

امل�شفي ل�شركـة حممد وعبداللـه  الر�شيدي ب�شفـتــه  را�شد بن حمدان  يعلـن عبداللـه بن 
اأبن�ء را�شد الر�شيدي للتج�رة واملق�والت �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأم�نـة ال�شجــل الـتجــ�ري 

ب�لرقـــم ١٥٤٣٢٤٥، عـــن انته�ء اأعــم�ل الت�شفية وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي

 �أحمد بن ح�شن بن �شخبوط �لبلو�شي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �شموع عز للتجارة و�ملقاوالت - ت�شامنية
للتج�رة  �شموع عز  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  البلو�شي  �شخبوط  بن  اأحمد بن ح�شن  يعلـن 
عـــن  ب�لرقـــم ١٠٥٨٣٣٥،  الـتجــ�ري  ال�شجــل  اأم�نـة  لــدى  وامل�شجلـة  - ت�ش�منية،  واملق�والت 

انته�ء اأعــم�ل الت�شفية وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي

 �إعــــــــــالن
عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة م�شاريع عز للخدمات - ت�شامنية

يعلـن اأحمد بن ح�شن بن �شخبوط البلو�شي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة م�ش�ريع عز للخدم�ت - 
ت�ش�منية، وامل�شجلـة لــدى اأم�نـة ال�شجــل الـتجــ�ري ب�لرقـــم ١١٠٦٣٦١، عـــن انته�ء اأعــمــــ�ل 

الت�شفية وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي 

�إعــــــــــالن
عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية 

ل�شركة م�شاريع �لعقيدة �لدولية للتجارة و�ملقاوالت - ت�شامنية
يعلن اأحمــد بن ح�شـــن بن �شخبـــوط البلو�شــي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركة م�ش�ريــع العقيــدة 
الدولية للتج�رة واملق�والت - ت�ش�منية، وامل�شجلـة لــدى اأم�نـة ال�شجــل الـتجــ�ري ب�لرقـــم 

١١٣٨٧٥٤، عـــن انته�ء اأعــم�ل الت�شفية وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي 
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علي بن عي�شى بن نا�شر �حلر��شي
 �إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة ملتقى �جلودة للتجارة - ت�شامنية
يعلـن علي بن عي�شى بن ن��شر احلرا�شي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة ملتقى اجلودة للتج�رة - 
ت�ش�منية، وامل�شجلـة لــدى اأم�نـة ال�شجــل الـتجــ�ري ب�لرقـــم ١٠٤٨٤٤٢، عـــن انته�ء اأعــمـــــ�ل 

الت�شفية وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي 

مر��ش بن �شليم بن �حلب�شي �ليحمدي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة بو�بة �لد�ر �ملتحدة - ت�شامنية
يعلـن مرا�ش بن �شليم بن احلب�شي اليحمدي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة بوابة الدار املتحدة - 
ت�ش�منية، وامل�شجلـة لــدى اأم�نــــة ال�شجــل الـتجــ�ري ب�لرقـــم ١٠١٦٢٧٩، عـــن انتهـــ�ء اأعــمــــ�ل 

الت�شفية وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي

 مكتب �أ�شو�ء �لباطنة لتدقيق �حل�شابات
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة ذروة �ملجد �ل�شاملة للتجارة - ت�شامنية
يعلـن مكتب اأ�شواء الب�طنة لتدقيق احل�ش�ب�ت ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة ذروة املجد ال�ش�ملة 
عـــن   ،١٢٠٥٧٩٧ ب�لرقـــم  الـتجــ�ري  ال�شجــل  اأم�نـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�ش�منية،   - للتج�رة 

انته�ء اأعــم�ل الت�شفية وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي 

�إعــــــــــالن
عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة مزون للم�شاريع �ملميزة �ش.م.م

امل�شفي ل�شركـة مزون للم�ش�ريع  الب�طنة لتدقيق احل�ش�ب�ت ب�شفـتــه  اأ�شواء  يعلـن مكتب 
انته�ء  عـــن   ،١٠٥٨١٤١ ب�لرقـــم  الـتجــ�ري  ال�شجــل  اأم�نـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  املميزة 

اأعــم�ل الت�شفية وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي 
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�شامل بن خمي�ش بن �شامل �آل عبد�ل�شالم
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �شماء �لق�شباء �لوطنية للتجارة - تو�شية
الق�شب�ء  �شم�ء  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  اآل عبدال�شلم  �ش�مل  بن  بن خمي�ش  �ش�مل  يعلـن 
ب�لرقـــم ١١٤٢٥١٩،  الـتجــ�ري  ال�شجــل  اأم�نـة  لــدى  وامل�شجلـة  - تو�شية،  للتج�رة  الوطنية 

عـــن انته�ء اأعــم�ل الت�شفية وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي

�إ�شماعيل بن �شالح بن مر�د �لبلو�شي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة دو�شتني �لدولية �ش.م.م
يعلـن اإ�شم�عيل بن �ش�لح بن مراد البلو�شي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة دو�شتني الدولية �ش.م.م، 
الت�شفية  اأعــم�ل  انته�ء  عـــن  ب�لرقـــم ١٠٦٥٠٦٦،  الـتجــ�ري  ال�شجــل  اأم�نـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي 

عبد�للـه بن علي بن ر��شد �حلمد�ين
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة نخبة �لت�شامن �لعاملية - تو�شية
يعلـن عبداللـه بن علي بن را�شد احلمداين ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة نخبة الت�ش�من الع�ملية - 
تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأم�نـة ال�شجــل الـتجــ�ري ب�لرقــــــــم ١١٢٣٠١٦، عـــن انتهــــ�ء اأعــمـــ�ل 

الت�شفية وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي

قي�ش بن عبد�للـه بن �شعيد �الأن�شاري
 �إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �الأمناط �لعاملية �ش.م.م
يعلـن قي�ش بن عبداللـه بن �شعيد االأن�ش�ري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة االأمن�ط الع�ملية �ش.م.م، 
الت�شفية  اأعــم�ل  انته�ء  عـــن  ب�لرقـــم ٣٣٠٢٣٩٣،  الـتجــ�ري  ال�شجــل  اأم�نـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي
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 �أحمد بن حممد بن �أحمد �ليماين 
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية 
ل�شركة عبد�لبا�شط و�أحمد �أبناء حممد بن �أحمد �ليماين للتجارة و�ملقاوالت - ت�شامنية 
يعلـن اأحمد بن حممد بن اأحمد اليم�ين ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة عبدالب��شط واأحمد اأبن�ء 
اأم�نـة ال�شجــل  لــدى  اأحمد اليم�ين للتج�رة واملق�والت - ت�ش�منية، وامل�شجلـة  حممد بن 
الـتجــ�ري ب�لرقـــم ٣٢٥٢٠٤٣، عـــن انته�ء اأعــم�ل الت�شفية وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي

ز�هر بن �شامل بن خمي�ش �خلرو�شي
 �إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة ج�شر �حليل لالأعمال و�خلدمات �ش.م.م
يعلـن زاهر بن �ش�مل بن خمي�ش اخلرو�شي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة ج�شر احليل للأعم�ل 
واخلدم�ت �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأم�نـة ال�شجــل الـتجــ�ري ب�لرقـــم ١١٤٧٨٨٩، عـــن انته�ء 

اأعــم�ل الت�شفية وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي 

حمد بن عبد�للـه بن م�شبح �لكلباين
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة جنوم �لكون �لعاملية �ش.م.م
يعلـن حمد بن عبداللـه بن م�شبح الكلب�ين ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة جنوم الكون الع�ملية 
اأعــم�ل  انته�ء  عـــن   ،١٢٤٦٥٠١ ب�لرقـــم  الـتجــ�ري  ال�شجــل  اأم�نـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي 

بدر بن علي بن نا�شر �ل�شعيدي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �أبو �إميان �لوطنية - تو�شية
يعلـن بدر بن علي بن ن��شر ال�شعيدي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اأبو اإمي�ن الوطنية - تو�شية، 
الت�شفية  اأعــم�ل  انته�ء  عـــن   ، ب�لرقـــم١٠٩٨٥٧٣  الـتجــ�ري  ال�شجــل  اأم�نـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي
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 حممد بن �شامل بن مبارك �لبدري
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �أرياف حموت �حلديثة للتجارة و�ملقاوالت - ت�شامنية
يعلـن حممد بن �ش�مل بن مب�رك البدري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اأري�ف حموت احلديثة 
للتج�رة واملق�والت - ت�ش�منية، وامل�شجلـة لــدى اأم�نـة ال�شجــل الـتجــ�ري ب�لرقـــم ١١٣٧٤٦٦، 

عـــن انته�ء اأعــم�ل الت�شفية وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي

 مكتب �ملرهوبي لتدقيق �حل�شابات و�ال�شت�شار�ت �القت�شادية
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �لتقنية �لعاملية للتطور و�ملقاوالت �ش.م.م
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�ش�ب�ت واال�شت�ش�رات االقت�ش�دية ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة 
التقنية الع�ملية للتطور واملق�والت �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأم�نـة ال�شجــل الـتجــ�ري ب�لرقـــم 

١٢٤٨٦٨١، عـــن انته�ء اأعــم�ل الت�شفية وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي

 علي بن مبارك بن علي �لعرميي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �ملتقدمة للمقاوالت �ش.م.م
يعلـن علي بن مب�رك بن علي العرميي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة املتقدمة للمق�والت �ش.م.م، 
الت�شفية  اأعــم�ل  انته�ء  عـــن  ب�لرقـــم ١٠٢٨٢١٦،  الـتجــ�ري  ال�شجــل  اأم�نـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي

علي بن �شامل بن مبارك �ملغيزوي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة كناري �ل�شمال �حلديثة للتجارة - تو�شية
يعلـن علي بن �ش�مل بن مب�رك املغيزوي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة كن�ري ال�شم�ل احلديثة 
للتج�رة - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأم�نـة ال�شجــل الـتجــ�ري ب�لرقـــم ١٢٣٤٥٦٧، عـــن انته�ء 

اأعــم�ل الت�شفية وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي
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�شعيد بن �شامل بن ر��شد �لغيثي
 �إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة نفحات �لريف للتجارة - تو�شية
يعلـن �شعيد بن �ش�مل بن را�شد الغيثي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة نفح�ت الريف للتج�رة - تو�شية، 
الت�شفية  اأعــم�ل  انته�ء  عـــن  ب�لرقـــم ١١٨٧١٩٨،  الـتجــ�ري  ال�شجــل  اأم�نـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي

 �إعــــــــــالن
عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �ل�شفة �لعالية للتجارة- تو�شية

 - للتج�رة  الع�لية  ال�شفة  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  الغيثي  را�شد  بن  �ش�مل  بن  �شعيد  يعلـن 
اأعــم�ل  انته�ء  عـــن   ،١٢٦٢٤٢٣ ب�لرقـــم  الـتجــ�ري  ال�شجــل  اأم�نـة  لــدى  وامل�شجلـة  تو�شية، 

الت�شفية وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي 

علياء بنت حممد بن �شامل �لقا�شمية
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة خمابز وحلويات �لعلياء �ش.م.م
وحلوي�ت  خم�بز  ل�شركـة  امل�شفية  ب�شفـتــه�  الق��شمية  �ش�مل  بن  حممد  بنت  علي�ء  تعلـن 
انته�ء  عـــن   ،١٢١٩٠٧٥ ب�لرقـــم  الـتجــ�ري  ال�شجــل  اأم�نـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  العلي�ء 

اأعــم�ل الت�شفية وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــية 

�شليمة بنت جميل بن �شعيد �ل�شعدية
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة و�دي �لنبع للتجارة و�ملقاوالت - تو�شية
تعلـن �شليمة بنت جميل بن �شعيد ال�شعدية ب�شفـتــه� امل�شفية ل�شركـة وادي النبع للتج�رة 
عـــن   ،١١٦٤٧٢٠ ب�لرقـــم  الـتجــ�ري  ال�شجــل  اأم�نـة  لــدى  وامل�شجلـة  تو�شية،   - واملق�والت 

انته�ء اأعــم�ل الت�شفية وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــية 
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ر�شتم بن عبد�لر�شول بن �شالح �لزدجايل
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة م�شاريع �شحاري �ل�شفا �لف�شية - ت�شامنية
يعلـن ر�شتم بن عبدالر�شول بن �ش�لح الزدج�يل ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة م�ش�ريع �شح�ري 
ب�لرقـــم ١١١٣٥٧٥،  الـتجــ�ري  ال�شجــل  اأم�نـة  لــدى  الف�شية - ت�ش�منية، وامل�شجلـة  ال�شف� 

عـــن انته�ء اأعــم�ل الت�شفية وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي

 طالل بن �شعيد بن جميل �لبد�عي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة تاج �ل�شحة لالألعاب �لريا�شية �ش.م.م
للألع�ب  ال�شحة  ت�ج  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  البداعي  بن جميل  �شعيد  بن  يعلـن طلل 
الري��شية �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأم�نـة ال�شجــل الـتجــ�ري ب�لرقـــم ١١٥٤٤٥٤، عـــن انته�ء 

اأعــم�ل الت�شفية وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي

عبد�للـه بن عامر بن عبد�للـه �ل�شعدي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة عهد �خلليج �حلديثة للتجارة و�ملقاوالت - ت�شامنية
يعلـن عبداللـه بن ع�مر بن عبداللـه ال�شعدي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة عهد اخلليج احلديثة 
للتج�رة واملق�والت - ت�ش�منية، وامل�شجلـة لــدى اأم�نـة ال�شجــل الـتجــ�ري ب�لرقـــم ١٠٨٩٦٢٤، 

عـــن انته�ء اأعــم�ل الت�شفية وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي

نور بنت علوي بن عبد�للـه برهام
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �بتهاج �خلليج �لدولية للتجارة - ت�شامنية
تعلـن نور بنت علوي بن عبداللـه بره�م ب�شفـتــه� امل�شفية ل�شركـة ابته�ج اخلليج الدولية 
للتج�رة - ت�ش�منية، وامل�شجلـة لــدى اأم�نـة ال�شجــل الـتجــ�ري ب�لرقم ١٢٧٣٢٣٨، عـــن انته�ء 

اأعــم�ل الت�شفية وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــية 
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�شعيد بن �شامل بن عو�ش �ل�شحري
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �لعماد خلدمات �لتاأمني �ش.م.م
يعلـن �شعيد بن �ش�مل بن عو�ش ال�شحري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة العم�د خلدم�ت الت�أمني 
اأعــم�ل  انته�ء  عـــن   ،١٢٠٧٧٨٤ ب�لرقـــم  الـتجــ�ري  ال�شجــل  اأم�نـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي

�إعــــــــــالن
عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة كان �ملتحدة

يعلـن �شعيد بن �ش�مل بن عو�ش ال�شحري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة ك�ن املتحدة، وامل�شجلـة 
لــدى اأم�نـة ال�شجــل الـتجــ�ري ب�لرقـــم ١٠٧٩٥١٠، عـــن انته�ء اأعــم�ل الت�شفية وزوال الكيــ�ن 

الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي

�إعــــــــــالن
عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �شعيد و�شركائه لالإن�شاء�ت

يعلن �شعيد بن �ش�مل بن عو�ش ال�شحري ب�شفـته امل�شفي ل�شركة �شعيد و�شرك�ئه للإن�ش�ءات، 
الت�شفية  اأعــم�ل  انته�ء  عـــن  ب�لرقـــم ١١٩٢٩١١،  الـتجــ�ري  ال�شجــل  اأم�نـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي

م�شلم بن �أحمد بن �شهيل عامر جيد
 �إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة خط �لذالئل للتجارة و�ملقاوالت - تو�شية
يعلـن م�شلم بن اأحمد بن �شهيل ع�مر جيد ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة خط الذالئل للتج�رة 
عـــن   ،١٠٦٢١٣٠ ب�لرقـــم  الـتجــ�ري  ال�شجــل  اأم�نـة  لــدى  وامل�شجلـة  تو�شية،   - واملق�والت 

انته�ء اأعــم�ل الت�شفية وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي 
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عبد�للـه بن �أحمد بن �شامل �لكثريي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �ملر�م للنقل �ش.م.م
اأحمد بن �ش�مل الكثريي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة املرام للنقل �ش.م.م،  يعلـن عبداللـه بن 
الت�شفية  اأعــم�ل  انته�ء  عـــن  ب�لرقـــم ١١١٧٦٠٣،  الـتجــ�ري  ال�شجــل  اأم�نـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي

�إعــــــــــالن
عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة مو�شم �لرخاء �ملتحدة

يعلـن عبداللـه بن اأحمد بن �ش�مل الكثريي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة مو�شم الرخ�ء املتحدة، 
الت�شفية  اأعــم�ل  انته�ء  عـــن  ب�لرقـــم ١٠٦٦٦٠٥،  الـتجــ�ري  ال�شجــل  اأم�نـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي

ح�شن بن حممد بن �شليمان �لبلو�شي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية 
ل�شركة �خلليجية �لعاملية �ملتحدة للهند�شة و�ملقاوالت �ش.م.م

يعلـن ح�شن بن حممد بن �شليم�ن البلو�شي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اخلليجية الع�ملية املتحدة 
للهند�شة واملق�والت �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأم�نـة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقم ١١٥٠٥٢٨، عـــن 

انته�ء اأعــم�ل الت�شفية وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.
�مل�شفــي
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