
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1227(                                                                        ال�سنـــة ال�سابعـــــة والأربعـــون 

 

املحتـــــــــويــات 

قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

                  وزارة الرتبيــة والتعليـــم

�أحكـــام  بعـــ�ض  بتعديــــل   2018/1/14 فــي  �ســـادر    2018/8 رقـــــــــــــم  وزاري  قـــــــــــــــــــــــرار 

�لالئحـة �لتنظيميـة للمـد�ر�ض �خلا�صـة .           

                     وزارة النقــل واالت�ســاالت

�سـادر فـي 2018/1/8 باإ�صد�ر �لالئحة �لتنفيذيــة  قـــــــــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــم 2018/2 

لقانــون �لنقــل �لبــري .                  

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة

             وزارة القـــوى العاملـــة

�إعـالن ب�صــاأن طلــب ت�صجيــل نقابــات عماليــة .

وزارة التجـــارة وال�سناعـــة

�إعالن ب�صــاأن طلبــات بــر�ء�ت �الختــر�ع �ملقبولــة .

�الإعــالنات �خلا�صـــة بالن�صــر عــن طلبــات ت�صجيــل �لعالمــات �لتجاريـــة .

�إعالن ب�صاأن �لعالمات �لتي مت �لتاأ�صري فـي �ل�صجالت بانتقال ملكيتها .

�إعالن ب�صاأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�صجلة .
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اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــــة

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة املخمل امللكي �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأ�شداء م�شقط للتجارة �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اخلليج لتعبئة املواد الغذائية �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة م�شقــط للهند�شــة واملقـــاوالت �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة العاملية للتموين �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة الرثمد العاملية �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة خمبز العذيبة �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأبـــراج ال�شمــوخ املتحدة �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة كنوز العاملية لال�شتثمار �ش.م.م .

 اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة امللح العمانية �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة م�شاريع الريامي واحل�شني الوطنية للتجارة �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة م�شاريع اجل�شور اجلديدة �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة التفوق للطاقة العالية ومقاوالت البناء �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة البوابة اللوج�شتية للتجارة �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة نواحي بو�شر �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة ح�شيــن و�شبـــاح للتجـــارة �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شهم ال�شياء للتجـارة واملقاوالت �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة االأيام للحلول الرقمية �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة ينابيع عوتب للتجارة واملقاوالت �ش.م.م .

 اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة ج�شر احلديد للتجارة �ش.م.م .

اإعـــالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة جوارح اخلليج للم�شاريع التجارية - ت�شامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة الدرع العربي املتحدة للحديد �ش.م.م  .

اإعـــالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة مروج م�شرية للتجارة واملقاوالت - ت�شامنيـة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة علـي بـن اأحمـد بن عبداللـه البلو�شي و�شريكه - ت�شامنيـة .
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�إعالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة ملتقى �ملزيونة للتجارة - تو�صيـة .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �صمـا �جلزيـرة �لع�صريـة للتجارة - ت�صامنية .

�إعــــــالن عـــن بـدء �أعمـــال �لت�صفيـــة ل�صركـــة �أميـن وفــار�ض �أبنــاء حممــد بــن �صنيــن 

�جلرو�ين للتجارة - ت�صامنية .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �صباب �مل�صتقبل للتجارة - ت�صامنية .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة ركام للمقاوالت �ض.م.م .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة م�صاريــع �لهد�بــي �ل�صاملة �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة م�صاريع عبد�للـه �لها�صمي و�أوالده �لتجارية �ض.م.م .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �ملنطقة �لباردة للتجارة �ض.م.م .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �للم�صة �لعاملية �حلديثة �ض.م.م .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �أ�صو�ء حي عا�صم �ض.م.م .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �للوؤلوؤ �ل�صافـي �لعاملية �ض.م.م .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة فجر �لعروبة للتجارة �ض.م.م .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �مل�صاعل �لعربية للتجارة �ض.م.م .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة علي و�صلطان �لعربي للتجارة - ت�صامنية .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة ريحانة �لغوي�صة للتجارة - ت�صامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �أبناء جميل �لر��صدي للتجارة و�ملقاوالت �ض.م.م .

�إعــــالن عـــن بــــدء �أعمـــال �لت�صفيــــة ل�صركــة �صعيــد �أحمــد �لبلو�صـــي و�أوالده للتجـــارة 

و�ملقـــاوالت - ت�صامنيـــة .

�إعــــالن عــن بــدء �أعمــال �لت�صفيـــة ل�صركــة علي بن خليفة �لبلو�صي وجمعة بن �صعيد 

�لبلو�صي - ت�صامنية  .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �الأخوين �لتجارية - ت�صامنية .

�إعــــــالن عــن بـــدء �أعمـــال �لت�صفيـــة ل�صركـــة �صفوة �جلفنني للتجارة �ض.م.م .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �صفوة �ل�صويق للتجارة �ض.م.م .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة طيور بحر �ل�صمال للتجارة �ض.م.م .

160

160

161

161

162

162

163

163

164

164

165

165

166

166

167

167

168

168

169

169

170

170

رقم 

ال�سفحة



رقم 

ال�سفحة

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة م�صاريع �أر�ض جمان �ملتحدة �ض.م.م .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �الأماين لالإعمار �ض.م.م .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �صما حدر�ء للتجارة - تو�صية .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �أ�صطورة �ل�صرق للتجارة �ض.م.م .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �أبو عمار �ملتحدة للتجارة - تو�صية .

�إعــــالن عن بدء �أعمــال �لت�صفيــة ل�صركــة �لوطنيــة �لذهبيــة للمقـــاوالت �لهند�صيـــة 

و�لتجـــارة �ض.م.م .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �ل�صالم لل�صحن و�لتجارة �ض.م.م .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة ن�صيم ربيع �لب�صتان �ض.م.م .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة خمي�ض خلفـان و�صليمــان نا�صـر �حلديدي 

للتجارة - ت�صامنية .

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة م�صاريع حبيب وتوفيق �خل�صيبي للتجارة �ض.م.م .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �صو�حي �لهجاري للتجارة و�ملقاوالت -تو�صية .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة خط �ملوج �الأزرق للتجارة �ض.م.م .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �صهول قنتب للتجارة - ت�صامنية .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �حل�صني و�حلميدي �ض.م.م .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة خط �لبلة للتجارة و�ملقاوالت - تو�صية .

�إعــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة طارق عي�صى �لزدجايل و�أنور حممد �لزدجايل 

للتجارة - ت�صامنية .

�إعــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �أ�صو�ر �صور ل�صناعة �الأختام و�خلدمات - تو�صية .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �لوطنية للخدمات �ملكتبية - تو�صية .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �البتكار �ملتحدة للمقاوالت �ض.م.م .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �مل�صار �لذهبي �حلديثة �ض.م.م .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �ل�صملي و�ل�صاعدي للتجارة - ت�صامنية .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة م�صاريـــع عبد�ملجيد �ملتحدة �ض.م.م .
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�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة م�صاريع د�نة �لبحر �ض.م.م .

 - و�ملــقــاوالت  للتجارة  �لرحبي  �أبــو عبد�لرحمن  ل�صركة  �لت�صفية  �أعــمــال  بــدء  �إعـــــالن عن 

تو�صية .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة مزون �ل�صليف �لتجارية - تو�صية .

�ل�صعدي  �صالــم  بــن  بــن حمــود  �صعيــد  ل�صركــة  �لت�صفيــة  �أعمــال  بـــدء  عــن  �إعــــالن 

و�صريكــه - تو�صيــة .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة م�صاريع نفحات يرثب - ت�صامنية .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �أزهار عربي للتجارة - ت�صامنية .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة د�نـــة �لكـــور لل�صياحة و�ال�صتثمار �ض.م.م .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة حمد وعلي �أبناء حممد بن علي �لبلو�صي 

للتجارة - ت�صامنية .

�إعـــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة حممد عبد�لرحمن �صبيل �لبلو�صي و�أوالده 

للتجارة - تو�صية .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �أبو غالب �لبلو�صي و�أوالده - تو�صية .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة ب�صتان �جلزيرة للتجارة و�ملقاوالت �ض.م.م .

و�صريكه  �لبلو�صي  بن  يو�صف  بــن  ل�صركة خلفان  �لت�صفية  �أعمال  بدء  �إعــــالن عن 

للتجارة - ت�صامنية .

�إعــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �صاطئ �ملدينة للتجارة و�ملقاوالت - ت�صامنيـة .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة جوهرة ح�صرموت للتجارة �ض.م.م .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة ر��صد بن حميد بن عبيد �لعي�صائي وولده 

�صامل - ت�صامنية .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة م�صاريع �آفاق �حل�صارة - ت�صامنية .

�إعــــالن عــن بــدء �أعمـال �لت�صفيــة ل�صركــة نا�صــر بـن �صعيــد بــن حممد �لبو�صعيدي

و�صريكه للتجارة - ت�صامنية .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �لقدرة �لو��صعة للتجارة و�ملقاوالت �ض.م.م .



رقم 

ال�سفحة

�إعـــــــالن عــــن بـــدء �أعمــال �لت�صفيـــة ل�صركــة جبــــال �ل�صويــــق �ل�صاخمـــة للتجــارة 

و�ملقـــاوالت - ت�صامنيـــة .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �ملخزن �لوطني لقطع غيار �ل�صيار�ت �ض.م.م .

�إعــــالن عـــن بـــدء �أعمـــال �لت�صفيـــة ل�صركـــة د�ر �لعرب للخدمات �لعقارية .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة د�ر �الأرقام للتجارة و�ال�صتثمار �ض.م.م .

�إعالن عـن بـــدء �أعمال �لت�صفيـة ل�صركة دالئل �خلليج للتجارة و�ملقاوالت - ت�صامنية .

�إعــــالن عـن بــدء �أعمــــال �لت�صفيـــة ل�صركـــة �صهول �إرم �لدولية �ض.م.م .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �أحلان �لغبري�ء للتجارة - ت�صامنية .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �صروح �لعا�صمة �ض.م.م .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة ند�ء �ل�صرق للتجارة .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة جوهرة �ملد�ئن للتجارة .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �أوالد كوفان للتجارة .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �ملقاوالت للتجارة و�ل�صناعـــة .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �أف�صل �حللول �لبحرية �ض.م.م .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �ل�صلعان للتجارة .

�إعالن عــن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة غرب �صاللــة �ل�صاملة للتجارة و�ملقاوالت .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �ل�صيخ و�حل�صري للتجارة .

�إعالن عن بدء �أعمـال �لت�صفيـة ل�صركة بـرج �الأحقـاف �لوطنيــة للتجـــارة و�ملقاوالت 

- ت�صامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �ملحروقي �ملتحدة للتجارة و�ملقاوالت �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة ه�صام بن �صامل عمر �لعجيلي و�صريكه للتجارة .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة بن غوبلي للتجارة و�ملقاوالت .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة م�صنع �أ�صماك حدبني .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �صدح لتجفيف وتعبئة �مللح - ت�صامنية .
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اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة ميالء املتحدة للتجارة .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اليــاء الذهبيــة للتجــارة واملقــاوالت �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة علي ربيــع اأحمــد باعنقود .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة جنوب اأرزات للتجـارة واملقاوالت .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة كـــان التجاريــــة .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شبكة ظفار للديكور .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شبكة ظفار للتجارة واخلدمــات .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة علي بن �شعيــد اأحمـد امل�شيخي و�شركاه للتجارة .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة ال�شمــان للمفرو�شــات - تو�شيــة .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة ال�شمان الأجهزة االأمن وال�شالمة .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة ال�شمـــان للخدمـــــات والتمويل .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأقيطــان للتجـــارة .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة الروؤيــا الناجحــة للتجارة �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة الروؤيـــا ال�شعيــــدة .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة املراحل الوطنية للتجارة واملقاوالت - تو�شية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة روائــع ظفــار للتجارة واملقاوالت .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة مركز اجلـــودة واالتقــــان .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة حممد بن �شهيل ال�شنفري و�شركاه للتجارة 

واملقــاوالت �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة رو�شـــة اخلريــف للتجارة واملقاوالت .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة دالل و�شعيـــد النوبي للتجارة - تو�شية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة مربوك رم�شان عو�ش دهي�ش و�شريكه .

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأحمد �شالـم حممد اجلحفلي و�شريكه للتجارة .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة فارح بخيت فرج بيت ربيع و�شريكه للتجارة .

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة طالــب بن �شالــم بن م�شتهيـل و�شركــاه للتجارة .
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�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة طاهر �أحمـــد �لهــادي و�أوالده .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �خلليج للحلــول �الإلكرتونية .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �أزهار �لطوى للتجارة - ت�صامنية .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة طيب �لزرعوين لالإن�صاء�ت و�لتجارة �ض.م.م .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �صاحل جمز �لذهبي للتجارة و�ملقــاوالت - تو�صية .

�إعــــالن عن بــدء �أعمــال �لت�صفية ل�صركة مركز �حلكمة لالإنرتنت وخدمات �حلا�صب

 �الآلــي - ت�صامنيــة .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركـــة ينابيع �لظاهرة �لتجارية - ت�صامنية .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة نبع �حل�صارة �حلديثة - تو�صية .

�إعــــــالن عــن بــدء �أعمــال �لت�صفية ل�صركــة نا�صر بن �صامل بن علي �لعمر�ين و�بنته

 للتجارة - تو�صية .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة جوهرة �لهمبار للتجارة و�ملقاوالت - ت�صامنية .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة م�صاريع �أبو عبد�لعزيز للمقاوالت - تو�صية .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة رو�ئع �أر�ض �لعطاء للتجارة و�ملقــاوالت - تو�صيـــة .

�إعــــالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة حممد وثابت للتجارة و�ملقاوالت .

�إعــــالن عن �نتهاء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �ل�صيفــة للتنميــة و�ال�صتثمار �ض.م.م .

�إعــــالن عن �نتهاء �أعمال �لت�صفية ل�صركة  �لنمط �ملتميز �ض.م.م .

�إعــــالن عن �نتهاء �أعمال �لت�صفية ل�صركة بهاتيـا للمقــاوالت �لعامــة �ض.م.م .

�إعــــالن عن �نتهاء �أعمال �لت�صفية ل�صركة هيوليت باكر�د �لعربية �ض.م.م .

�إعــــالن عن �نتهاء �أعمال �لت�صفية ل�صركة دوحة �ليا�صـــات للتجارة - ت�صامنية .

�إعــــالن عن �نتهاء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �صجكون عمان لال�صت�صار�ت �لهند�صية �ض.م.م .
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وزارة الرتبيــة والتعليـــم

قـرار وزاري

رقــم 2018/8

بتعديـل بعـ�س اأحكـام الالئحـة التنظيميـة للمـدار�س اخلا�صـة  

ا�ستنادا اإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 77/68 باإن�ساء املدار�س اخلا�سة ، 

واإىل الالئحة التنظيمية للمدار�س اخلا�سة ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2017/287 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

اإليهــا  امل�ســـار  اخلا�ســـة  للمـــدار�س  التنظيميـــة  الالئحــة  مــن   )22( املــادة  بنــ�س  ي�ستبــدل 

النــ�س الآتــي :

"يجب على طالب الرتخيـ�س ، وقبـــل البت فـي طلب الرتخيــ�س ، اأن يقــدم للمديريـة / 

املحافظة التعليمية - بح�ســـــب الأحــوال - الإي�ســال الدال على �سداد الر�سم املقرر ، كما 

يجب عليه اأن يقدم خطاب �سمان م�سرفـي غري مــ�سروط ل�سالــح الــوزارة ، واأن يكون 

�ســاري املفعــول ملــدة )3( ثـــالث �سنــوات ، فــي ميعــاد ل يتجاوز )25( خم�سة وع�سرين يوما 

من تاريخ اإخطاره بذلك ، واإل عد طلب الرتخي�س ملغى ، وذلك على النحو الآتي :

1 - خطاب �سمان م�سرفـي مقداره )5000( خم�سة اآلف ريال عماين ملدار�س التعليم 

قبل املدر�سي .

2 - خطاب �سمان م�سرفـي مقداره )7000( �سبعة اآلف ريال عماين ملدار�س التعليم 

قبل املدر�سي حتى ال�سف الرابع .

3 - خطاب �سمان م�سرفـي مقداره )10000( ع�سرة اآلف ريال عماين ملدار�س التعليم 

قبل املدر�سي حتى الثاين ع�سر .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1227(

ويجـــــوز للـــوزارة اخل�ســـم مـــن قيمـــة ال�سمـــان امل�سرفــــي للوفـــاء بــــاأي مــــن اللتزامـــات 

على املرخ�س له ، وفـي حالة اخل�سم يجب على املرخـــ�س لـــه ا�ستكمـــال قيمـــة ال�سمــان 

امل�سرفـي خالل )30( ثالثني يوما من تاريـخ اإخطـــاره بذلك كتابـــة ، وللـــوزارة م�سادرة

ال�سمان امل�سرفـي فـي حالة اإخالل املرخ�س له ب�سروط الرتخي�س ، اأو باأي من التزاماته .

امل�سرفـــي  ال�سمــان  تقديــم  الرتخـي�س  جتديــد  عنــد  يتطلــب  ل  الأحــوال  جميــع  وفــي 

املن�سو�س عليه فـي هذه املادة " .

املــادة الثانيــــة

ين�سـر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سميـة ، ويعمـل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ســره .

�صدر فـي : 26 / 4 / 1439هـ

املوافــــق : 14 / 1  / 2018م

د. مديحة بنت اأحمد ال�صيبانية

وزيــــــــــــــرة الرتبيــــــــــــة والتعليـــــــــــــم
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وزارة النقل واالت�صاالت

قــرار وزاري

رقــم 2/ 2018

باإ�صـدار الالئحـة التنفيذيــة لقانــون النقــل البــري

ا�ستنادا اإىل قانون النقل الربي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2016/10 ، 

واإىل موافقــة وزارة املاليــة ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تقـــرر

املــادة االأولــــى

يعمل باأحكام الالئحة التنفيذية لقانون النقل الربي ، املرفقة .

املــادة الثانيـــة 

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والالئحة املرفقة ، اأو يتعار�ض مع اأحكامهما .

املــادة الثالثـــة 

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

�صدر فـي : 20 من ربيـع الثانــي 1439هـ

املوافـــــق :  8  من ينايـــــــــــــــــر 2018م

د .اأحمد بن حممد بن �صامل الفطي�صي

                                                                               وزيـــــــر النقــــــــل واالت�ســــاالت 
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الالئحــة التنفيذيــة لقانــون النقــل البــري

الفـ�صـل االأول

تعريفات واأحكام عامة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيــق اأحكام هذه الالئحــة ، يكـــون للكلمـات والعبارات الواردة فيها املعنى ذاته املبني 

فـي قانون النقل الربي ، كما يكون للكلمات والعبارات االآتية املعنى املو�سح قرين كل منها ، 

ما مل يقت�ض �سياق الن�ض خالف ذلك :

املرخ�ص له : 

ال�سخ�ض الطبيعي اأو االعتباري املرخ�ض له من الوزارة ملزاولة ن�ساط النقل الربي .

مكتب توجيه : 

مكتب ا�ستقبال وتلبية طلبات الركاب للح�سول على خدمات مركبات االأجرة .

الــوزن الفــــارغ : 

وزن املركبة جمهزة مبحروقاتها واآالت ال�سيانة واالإ�سالح واأدواتها االحتياطية .

الـوزن االإجمايل : 

الوزن الفارغ للمركبة باالإ�سافة اإىل احلمولة وال�سائق والركاب .

الــوزن املحــوري : 

الـــوزن املحمــول فــــوق �سطــح طريــق م�ستــو بوا�سطــة كافة العجالت املت�سلة مبحور مفرد 

اأو حمور مزدوج اأو حمور ثالثي .

احلمولــة اال�صتثنائيــة : 

احلمولــة التــي تزيــد على االأوزان واالأبعــــاد القيا�سية وغيــر قابلــة للتجزئــــة اأو التفكيك ، 

وال ميكن اإعادة توزيعها الأ�سباب فنية .

املــادة ) 2 (

تعد اأن�سطة نقل الركاب باحلافالت ، ون�ساط االأجرة ، ون�ساط تاأجري و�سائل النقل الربي ، 

ون�ساط نقل الب�سائع من بني اأن�سطة النقل الربي املعتمدة من الوزارة . 
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املــادة ) 3 (

حتدد مواقع مرافق النقل الربي وفقا لل�سروط واملوا�سفات الفنية االآتية : 

1 - اأن يكون موقعه فـي املواقع املحددة باملخططات املعتمدة اأو على الطرق الرئي�سية 

اأو فـي املناطق التجارية غري املزدحمـة ، واأن يكـون �سهل الو�سول اإليه من �سبكة 

الطرق الرئي�سية . 

2 - اأن يكون املدخل واملخرج للموقع على الطرق الرئي�سية ، وال يجوز عمل مداخل 

وخمارج على الطرق الفرعية .

3 - مراعاة متطلبات ذوي االحتياجات اخلا�سة . 

4 - مراعاة التو�سعات امل�ستقبلية باملناطق ال�سناعية وباملدن . 

5 - تاأمني جميع متطلبات االأمن وال�سالمة . 

 املــادة ) 4 (

حتدد ر�سوم خدمات النقل الربي وفقا للملحق رقم )1( املرفق بهذه الالئحة .

املــادة ) 5 (

تقوم الوزارة باإن�ساء �سجالت اإلكرتونية اأو ورقية لقيد املرخ�ض لهم مت�سمنة االآتي :

1 - بيانات املرخ�ض له .

2 - رقم الرتخي�ض وتاريخ �سدوره ، وانتهائه .

3 - بيــانا لكـــل و�سيلــة نقــل بــري م�سجلــة حتــت ذات الرتخيـ�ض من حيث املوا�سفات 

واحلمولة وعدد الركاب .

املــادة ) 6 (

يجــوز ل�سرطــة عمــان ال�سلطانيــة االطــالع على كافة �سجالت املن�ساأة املتعلقة بال�سائقني ، 

وبيانات كافة اأنواع و�سائل النقل الربي املتعددة اال�ستخدام .
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الف�صــل الثانــي

�صــروط الرتخيـ�ص وبطاقــة الت�صغيـل 

املــادة ) 7 (

ي�ستــرط للح�سول على الرتخي�ض تقديـــم طلــب اإىل الوزارة على النموذج املعــد لذلــك ، 

وا�ستيفاء املتطلبات وال�سوابـط االآتيــة :

1 - الرتخي�ض للمن�ساآت :

اأ - اأن تكون مقيدة بال�سجل التجاري .

ب - تقدمي ما يثبت ملكيتها لو�سائل النقل الربي اأو تقدمي عقود االإيجار اإذا كانت 

م�ستاأجرة اأو م�سغلة .

ج - احل�سول على موافقات اجلهات املعنية .

د - احل�سول على بطاقة الت�سغيل لكل و�سيلة نقل بري .

هـ - �سداد الر�سم املقرر الوارد بامللحق رقم )1( املرفق بهذه الالئحة .

2 - الرتخي�ض لالأفراد : 

اأ - تقدمي ما يثبت ملكيته لو�سيلة النقل الربي .

ب  - اأن يكون حا�سال على رخ�سة �سياقة لو�سيلة النقل الربي �سارية املفعول .

 ج - التاأميـــن علـــى و�سيلــة النقـــل البــري لـــدى اإحـــدى �سركـــــات التاأمـــيـن امل�سجلــــــة 

فـــي ال�سلطنــة .

د - اأال يكون لديه اأكرث من و�سيلة نقل بري واحدة بالرتخي�ض ذاته .

هـ - احل�سول على بطاقة الت�سغيل لو�سيلة النقل الربي .

و - �سداد الر�سم املقرر الوارد بامللحق رقم )1( املرفق بهذه الالئحة .
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3 - الرتخي�ض لوكيل النقل الربي :

اأ - اأن يكـون فـي �سكل �سركة جتارية ، لها مقر دائم .

ب - اأن يقدم �سورة طبق االأ�سل من عقد التاأ�سي�ض بالن�سبة لل�سركات ، والرتخي�ض 

التجاري بالن�سبة للموؤ�س�سة الفردية .

ج - اأن يكــون التوكيـــل فـي مزاولــة ن�ســاط النقــل البــري �ســادرا عن وزارة التجارة 

وال�سناعة ، ووفقا لقانون الوكاالت التجارية .

 د - �سداد الر�سم املقرر الوارد بامللحق رقم )1( املرفق بهذه الالئحة .

املــادة ) 8 (

ال يجوز للمرخ�ض له ت�سغيل اأي و�سيلة نقل بري ما مل يكــن حا�سال على بطاقة ت�سغيل 

من الوزارة ، وي�سرتط للح�سول عليها تقدمي طلب للوزارة على النموذج املعــد لذلــك ، 

ووفقا لل�سروط االآتية : 

تقديـــم مــا يثبــت ملكيته لو�سائل النقل الربي اأو عقود االإيجار اإذا كان م�ستاأجرا   - 1

اأو م�سغال .

2 - احل�سول على موافقات اجلهات املعنية .

3 - �سداد الر�سم املقرر الوارد بامللحق رقم )1( املرفق بهذه الالئحة .

وت�سري اأحكام هذه املادة على االأ�سخا�ض الطبيعيني واالعتباريني الذين ميلكون و�سائل 

النقل الربي اخلا�سة بهم ، لنقل العاملني لديهم اأو الب�سائع التابعة لهم .

املــادة ) 9 (

ال يجـــوز للمن�ســـاآت فتــــح فــــرع اأو فــروع ملزاولــة ن�ســاط النقــل البـــري اإال بعـــد احل�ســـول 

علــى ترخـي�ض مــن الــوزارة للفــرع وبــذات ال�ســروط املن�ســو�ض عليها باملادة )7( من هذه 

الالئحة .
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الفـ�صـل الثالـث

اإجـراءات الرتخيـ�ص وبطاقـة الت�صغيـل 

املــادة ) 10 (

تقوم الوزارة بدرا�سة طلب الرتخي�ض وبطاقة الت�سغيل ، والبت فيه خالل )30( ثالثني 

يومــا من تاريــخ تقدميــه م�ستوفيــا كافــة ال�سروط وامل�ستندات والبيانــات املطلوبــة ، ويعد 

م�سي هذه املدة دون البت فـي الطلب رف�سا له .

 ويجوز لذوي ال�ساأن التظلم من قرار الرف�ض مبوجب طلب كتابي يقدم اإىل الوزير مو�سحا 

بــه اأ�سبــاب التظلــم ، ومرفقــا بــه �ســـورة مــن القـــرار املتظلم منه خالل )60( �ستني يوما 

من تاريخ اإخطار �ساحب ال�ساأن بالقرار ، ويجب البت فـي التظلم خالل )30( ثالثني يوما 

من تاريخ تقدميه ، ويعترب م�سي هذه املدة دون البت فيه مبثابة رف�ض للتظلم .

املــادة ) 11 (

ت�ســدر الـــوزارة الرتخيــ�ض وبطاقــة الت�سغيــل فـي حــال ا�ستيفــاء الطلــب كافــة ال�ســروط 

وامل�ستندات والبيانات املطلوبة ، وبعد التفتي�ض على مقر املرخ�ض له فـي حال ما اإذا جتاوز 

عدد و�سائل النقل الربي و�سيلة واحدة .

املــادة ) 12 (

تكون مدة الرتخي�ض وبطاقة الت�سغيل �سنة ، ويجوز جتديدهما ملدة اأو مدد اأخرى مماثلة 

طلــب  يقــدم  اأن  علــى   ، الالئحــة  هذه  فـي  عليها  املن�سو�ض  ذاتها  واالإجراءات  بال�سروط 

التجديد قبل )30( ثالثني يوما من تاريخ انتهاء مدة �سريانهما .

وللوزارة قبول طلبات جتديد الرتخيـ�ض وبطاقة الت�سغيل بعـد انتهــاء مدتهمــا �سريطــة 

انتهاء الرتخي�ض وبطاقة  لتاريخ  تال  اأو جــزء منه  �سهــر  التاأخيــر عن كل  �ســداد غرامــة 

الت�سغيل .

ويعـد الرتخيـ�ض وبطاقـة الت�سغـيل ملغييـن بعـد مـرور )90( ت�سعني يوما من تاريخ انتهاء 

مدتهما .
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الف�صل الرابع

اإجـراءات ا�صتخـدام التطبيقـات الذكيـة 

املــادة ) 13 (

ال يجوز للمن�ساأة توجيه و�سائل النقل الربي با�ستخدام التطبيقات الذكية اإال بعد احل�سول 

على موافقة من الوزارة ، وي�سرتط للح�سول عليها تقدمي طلب اإىل الوزارة على النموذج 

املعد لذلك ، ووفقا لل�سروط االآتية :

1 - اأن تكون املن�ساأة مقيدة بال�سجل التجاري .

2 - تقديـــم و�ســف فنــي ملكونات التطبيق امل�ستخدم فـي توجيه و�سائل النقل الربي ، 

مع الر�سوم التو�سيحية ، واأي معلومات فنية اأخرى تطلبها الوزارة .

3 - تقدمي درا�سة مالية وفنية عن اآلية واأجرة النقل الربي واإجراءات الت�سغيل .  

املــادة ) 14 (

 ، النقل الربي  الذكية فـي توجيه و�سائل  التطبيقات  با�ستخدام  يجب على مقدم الطلب 

االلتزام باالآتي :

1 - التعاقد مع املن�ساآت واالأفراد املرخ�ض لهم مبزاولة ن�ساط النقل الربي .

2 - اأن يكون مركز التطبيق امل�ستخدم فـي اإدارة وحفظ بيانات املنتفعني ، وبيانات اإدارة 

وحركة و�سائل النقل الربي داخل ال�سلطنة ، ويحظر نقل هذه البيانات اإىل خارج 

ال�سلطنة .

3 - اإظهار بيانات الرحلة ، ال�سائق ، وو�سيلة النقل الربي للراكب طوال مدة الرحلة .

البيانات ملدة  التطبيق واالحتفاظ بهذه  4 - احلفاظ على �سرية بيانات م�ستخدمي 

)90( ت�سعيــن يومــا علــى االأقل ، مع اإتاحة االطــالع عليهــا للجهــات املعنية عنــد 

الطلـــب .

5 - عدم تغيري التطبيق امل�ستخدم اأو موقع حفظ بيانات م�ستخدمي التطبيق اإال بعد 

احل�سول على موافقة كتابية من الوزارة .

6 - عدم ا�ستخدام البيانات الأي اأغرا�ض اأخرى .

7 - اإبالغ اجلهات املعنية باأي اخرتاق لبيانات امل�ستخدمني .
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الف�صــل اخلامــ�ص 

حقــوق املرخــ�ص لــه

املــادة ) 15 (

يجوز للمرخ�ض له التوقف عن مزاولة ن�ساط النقل الربي ، وفقا لل�سروط االآتية :

1 - تقدمي طلب على النموذج املعد لذلك .

2 - حتديد فرتة التوقف .

ت�سليــم كافــة الرتاخيــ�ض وبطاقــات الت�سغيــل االأ�سليــة اإلــى الوزارة خــالل فرتة   - 3

التوقف على اأن تعاد اإليه بعد انتهاء فرتة التوقف .

4 - ت�سحيح �سفة ترخي�ض و�سيلة النقل الربي بالتن�سيق مع �سرطة عمان ال�سلطانية .

5 - �سداد الر�سوم والغرامات الواردة بامللحقني رقمي )1( و)2( من هذه الالئحة .

وت�سري اأحكام هذه املادة على االأ�سخا�ض الطبيعيني واالعتباريني الذين ميلكون و�سائل 

النقل الربي اخلا�سة بهم ، لنقل العاملني لديهم اأو الب�سائع التابعة لهم .

املــادة ) 16 (

يجوز للمرخ�ض له التنازل عن الرتخي�ض ، وفقا لل�سروط االآتية :

1 - تقدمي طلب على النموذج املعد لذلك . 

2 - اأن يكون املتنازل له م�ستوفيا لذات ال�سروط املن�سو�ض عليها فـي هذه الالئحة .

3 - اأن يكون الرتخي�ض للن�ساط ذاته وبنف�ض الفئة .

4 - موافقة اجلهات املعنية .

5 - ت�سليم كافة الرتاخي�ض وبطاقات الت�سغيل االأ�سلية للوزارة . 

6 - �سداد الر�سوم والغرامات الواردة بامللحقني رقمي )1( و)2( املرفقني بهذه الالئحة . 

املــادة ) 17 (

يجوز للمرخ�ض له طلب اإلغاء الرتخي�ض ، وفقا لل�سروط االآتية :

1 - تقدمي الطلب على النموذج املعد لذلك .

2 - موافقة اجلهات املعنية .

3 - ت�سليم كافة الرتاخي�ض وبطاقات الت�سغيل االأ�سلية للوزارة .

4 - �سداد الر�سوم والغرامات الواردة بامللحقني رقمي )1( و)2( املرفقني بهذه الالئحة .
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املــادة ) 18 (

يجوز للمرخ�ص له طلب �شطب قيد و�شيلة النقل الربي امل�شجلة لدى الوزارة ، �شريطة 

اللتزام بالآتي :

1 - تعبئة النموذج املعد لذلك .

2 - ت�شليم بطاقة الت�شغيل للوزارة .

3 - ت�شحيح �شفة ترخي�ص و�شيلة النقل الربي بالتن�شيق مع �شرطة عمان ال�شلطانية .  

4 - �شداد الر�شم املقرر الوارد فـي امللحق رقم )1( املرفق بهذه الالئحة . 

الف�سل ال�ساد�س

التزامات املرخ�س له

املــادة ) 19 (

يجب على املرخ�ص له بنقل الركاب ، اللتزام بالآتي :

1 - ا�شتخدام و�شائل النقل الربي املرخ�شة وفق الن�شاط املرخ�ص به .

2 - ت�شغيل و�شائل نقل الركاب على اخلطوط امل�شرح له بها فقط .

3 - التاأكد من اأن كل و�شيلة نقل بري حتمل بطاقة ت�شغيل ، وو�شعها فـي مكان ظاهر 

وبارز بو�شيلة النقل الربي ، واأن يتم اإبرازها فـي حال طلبها من قبل املخت�شني 

بالوزارة ، و�شرطة عمان ال�شلطانية .

4- موافاة الوزارة باأماكن �شاحات الإيواء �شواء كانت مملوكة اأو م�شتاأجرة .

موافاة الوزارة مبا يفيد وجود فرق الطوارئ لإ�شالح و�شائل النقل الربي امل�شتخدمة   - 5

فـي الن�شاط وقطرها لالإ�شالح اإذا كانت خارج الور�ص ، اأو ما يفيد تعاقد املرخ�ص 

له مع �شركة متخ�ش�شة بهذا املجال .

6 - موافــاة الوزارة مبقتــرح اأماكن املحطات العامة للنقــل املنتظم للركاب ، وما بهـا 

اأماكــن   ، للمركبات  ، مظالت  ا�شرتاحات   ، ميـــاه  )دورات  وخدمـــات  مرافـــــق  من 

تخزيـن ، عقد اإيجار م�شاحة / �شند ملكية ملوقع املحطات العامة للنقل وفق ما يتم 

الرتخي�ص له من الوزارة( .

اإ�شــدار تذاكـــر �شفـــر فرديــة وبطاقــة ت�شجــيل لأمتعــة الركاب فـي النقل املنتظم   - 7

للركاب .

8 - عــدم نقـــل اأي راكـــب ل يحمـــل تاأ�شيـــرة مــرور للدولــة املتجـــه اإليهـــا مـــا لــم يكـــن 

مــن مواطنيهـــا .
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9 - يجب اأال تزيد مدة ا�ستعمال احلافالت فـي ن�ساط النقل املنتظم للركاب على )7( 

�سبع �سنوات من تاريخ �سنة ال�سنع ، ويجوز التمديد ملدة )3( ثالث �سنوات ، وفقا 

للفح�ض الفني املعتمد .

10 - و�سع االإجراءات الكفيلة ل�سمان احلفاظ على اأمتعة الركاب . 

11 - يجب اأن يكون عدد العاملني كافيا ملزاولة الن�ساط بكل كفاءة على اأن يخ�س�ض 

لكــل حافلــة عــدد )2( �سائقني حا�سليــن على رخ�سة �سياقة ، وفقا للفئة املقررة 

من �سرطة عمان ال�سلطانية ، ويتمتعون باللياقة ال�سحية ، وعدد )2( م�سيفني .

12 - عدم وقوف و�سائل النقل الربي لنزول و�سعود الركاب فـي غري املواقع امل�سرح 

بها .

13 - �سمان ا�ستمرارية جتهيز و�سائل النقل الربي مبتطلبات االأمن وال�سالمة .

14 - و�سع عالمات وا�سحة على االأبواب اجلانبية للحافلة املرخ�ض لها ، مو�سحا فيها 

ا�ســـم و�سعــار وعنــوان الناقــل ، وو�ســع اأرقــام كبرية وم�سل�سلة ابتداء من رقم )1( 

على احلافالت لكل �سركة ملعرفة خط �سري كل منها بني املدن على اأن يكتب هذا 

الرقم فـي تذكرة ال�سعود .

15 - توفري ال�سكن والتغذية للركاب فـي حالة تعطل و�سيلة النقل الربي والعمل على 

�سرعة ا�ستبدالها باأخرى خالل فرتة ال تتجاوز )4( اأربع �ساعات دون اأن يرتتب 

على ذلك زيادة فـي اأجرة النقل .

16 - تركيب نظام تتبع فـي كل و�سيلة نقل بري .

17 - حفظ ال�سجالت اخلا�سة مبزاولة ن�ساط النقل الربي املرخ�ض به طوال ال�سنوات 

اخلم�ض ال�سابقة على انتهاء الرتخي�ض .

متكني املخت�سني بالوزارة واجلهات املعنية من االطالع على ال�سجالت امل�سار اإليها   - 18

عند طلبها .

ببيان  الوزارة(  تطلبه  وقت  اأي  فـي  )اأو  التجديد  وعند   ، �سنويا  الوزارة  موافاة   - 19

 ، اأي فرتة تطلبها الوزارة  اأو عن   ، تف�سيلــي عــن ن�ساطــه خــالل ال�سنــة ال�سابقة 

على اأن يت�سمن البيان ما ياأتي :

اأ - عدد و�سائل النقل الربي اململوكة له اأو امل�ستاأجرة واملرخ�ض له با�ستخدامها 

وحمولة كل منها .

ب - قوائم الركاب اخلا�سة بكل رحلة على حدة .
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املــادة ) 20 (

يجب على املرخ�ض له بنقل الب�سائع ، االلتزام باالآتي :

1 - ا�ستخدام و�سيلة النقل الربي املرخ�سة وفق الن�ساط املرخ�ض به .

2 - عدم اإيقاف و�سائل النقل الربي اأثناء توقفها عن العمل بالطرق اأو املناطق ال�سكنية ، 

وعــدم تفريغ الب�سائــع وو�سعهــا بالطرق اأو اأر�سفتها اأو فـي االأرا�سي غري املبنية 

اأو غري املحاطة باأ�سوار خارجية .

3 - التقيد باملوا�سفات اخلا�سة باالأوزان واالأبعاد املقررة وامل�سموح بها لو�سائل النقل 

الربي بال�سري على الطرق .

4 - التاأكد من اأن كل و�سيلة نقل بري حتمل بطاقة ت�سغيل ، وو�سعها فـي مكان ظاهر 

وبارز بو�سيلة النقل الربي ، واأن يتم اإبرازها فـي حال طلبها من قبل املخت�سني 

بالوزارة ، و�سرطة عمان ال�سلطانية .

5 - اأن يكون لكل الب�سائع التي يتم نقلها وثيقة نقل .

6 - موافاة الوزارة باأماكن �ساحات االإيواء �سواء كانت مملوكة اأو م�ستاأجرة .

موافــاة الــوزارة مبــا يفيــد وجــود فــرق الطـــوارئ الإ�ســالح و�سيلــة النقـل البــري   - 7

امل�ستخدمــة فـي الن�ســاط وقطرهــا لالإ�ســالح اإذا كانت خــارج الور�ض ، اأو ما يفيـد 

تعاقد املرخ�ض له مع �سركة متخ�س�سة بهذا املجال .

8 - اأن يكون عدد العاملني كافيا ملزاولة الن�ساط بكل كفاءة . 

9 - و�سع االإجراءات الكفيلة ل�سمان احلفاظ على الب�سائع املحملة ، والتاأكد من اأنها 

غري حمظورة .

10 - و�سع عالمات وا�سحة على االأبواب اجلانبية لو�سيلة النقل الربي املرخ�ض لها ، 

مو�سحا فيها ا�سم و�سعار وعنوان الناقل .

11 - حفظ ال�سجالت اخلا�سة مبزاولة ن�ساط النقل الربي املرخ�ض به طوال ال�سنوات 

اخلم�ض ال�سابقة على انتهاء الرتخي�ض .

12 - متكني املخت�سني بالوزارة واجلهات املعنية من االطالع على ال�سجالت امل�سار اإليها 

عند طلبها .
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الوزارة( ببيان  اأي وقت تطلبه  ، وعنـــد التجديـــد )اأو فـي  الوزارة �سنويــا  موافـاة   - 13

تف�سيلــي عـــن ن�ساطه خــالل ال�سنــة ال�سابقــــة ، اأو عـــــن اأي فتـــرة تطلبــها الــوزارة 

على اأن يت�سمن البيان ما ياأتي :

اأ - عدد و�سائل النقل الربي اململوكة له اأو امل�ستاأجرة واملرخ�ض له با�ستخدامها 

وحمولة كل منها .

 ب - حجم ما مت نقله �سهريا من الب�سائع لكل حمافظة / ولكل دولة على حدة .

املــادة ) 21 (

يلتزم املرخ�ض له بالتاأمني على و�سائل النقل الربي على اأن ي�سمل التاأمني االآتي :

1 - ال�سائق وم�ساعده وامل�سيفني .

2 - الطرف الثالث .

3 - التعوي�سات املدنية .

4 - الب�سائع والركاب وفق الفئة املرخ�ض لها .

املــادة ) 22 (

يجب على املرخ�ض له فـي حال تعديل البيانات الواردة فـي الرتخي�ض اأو بطاقة الت�سغيل 

االلتزام باالآتي :

تقدمي طلب بتعديل البيانات وفقا للنموذج املعد لذلك .  - 1

وامل�ستندات  الت�سغيل  اأو بطاقة  فـي الرتخي�ض  الواردة  البيانات  كافة  اأن يرفق   - 2

القانونية املوؤيدة للتعديل .

موافقة اجلهات املعنية .  - 3

�سداد الر�سم املقرر الوارد فـي امللحق رقم )1( املرفق بهذه الالئحة .  - 4

املــادة ) 23 (

يجب على املرخ�ض له فـي حالة فقدان اأو تلف الرتخي�ض اأو بطاقة الت�سغيل اتخاذ ما ياأتي :

1 - اإخطار الوزارة وفقا للنموذج املعد لذلك .

2 - تقدمي طلب ا�ستخراج بدل فاقد اأو تالف ، و�سداد الر�سم املقرر الوارد فـي امللحق 

رقم )1( املرفق بهذه الالئحة .

3 - تقديــم تعهــد كتابــي بت�سليــم الرتخيــ�ض اأو بطاقــة الت�سغيل املفقودين فـي حال 

احل�سول عليهما .
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الف�صــل ال�صابــع

�صــروط النقــل

املــادة ) 24 (

يجــب اأن تكــون و�سائــل النقــل البــري املرخ�ســة م�ستوفيــة للــوزن االإجمالــي ، واملحوري ، 

واالأبعاد املحددة ببطاقة الت�سغيل وامل�سموح بها بال�سري على الطرق واجل�سور بال�سلطنة ، 

وذلك على النحو االآتي :

اأال يزيـد الوزن االإجمالــي لل�ساحنــة املنفــردة  اأو ال�ساحنـة مع املقطورة اأو القاطرة   - 1

مع ن�سف املقطورة اأو اأي تكوينة اأخرى م�سموح بها على )46( �ستة واأربعني طنا .

اأال يزيد الوزن االأق�سى على املحور املنفرد املوجه اأحادي العجالت على )8( ثمانية   - 2

اأطنان ، ومزدوج العجالت على )10( ع�سرة اأطنان ، واملحور املنفرد غيـــر املوجـــه 

على )13( ثالثة ع�سر طنا . 

اأال يزيد الوزن االأق�سى على اأي حمورين متجاورين )مرتادفني( على ما ياأتي :  - 3

 

امل�صافة بني املحورين

املتجاورين باملرت

الوزن االأق�صى امل�صموح به على 

املحورين املتجاورين بالطن

اإلــىمــن

0.9    1.0014.7

1.01.1016.1

1.101.2017.5

1.201.3018.9

1.301.3520.3

1.352.5021.0

يعترب كل منهما حمورا منفردااأكرب من 2.50

-25-



اجلريدة الر�سمية العدد )1227(

4 - اأال يزيــد الــوزن االأق�ســى امل�سمـــوح بــه لـ )3( ثالثــة حمــاور متجــاورة )مرتادفــة( 

علــى مـــا ياأتــي : 

اأال يزيد الوزن االأق�سى على طرف اأي حمور غري موجه على )6.5( �ستة اأطنان   - 5

ون�سف .

اأال يزيــد عــر�ض ال�ساحنة علــى )270( مائتيــن و�سبعيــن �سنتيمرتا ، وطولهــا علـى   - 6

)12( اثني ع�سر مرتا ، و)17( �سبعة ع�سر مرتا بالن�سبــة للقاطــرة ، واملقطورة ، 

ويجوز ا�ستثناء ال�ساحنات التي تعمل خارج التجمعات العمرانية من ذلك .

املــادة ) 25 (

يجب احل�سول على ت�سريح نقل حموالت ا�ستثنائية م�سبقا من الوزارة ، و�سرطة عمان 

ال�سلطانية للنقل بو�سائل نقل بري ذات اأبعاد اأو اأوزان تتعدى احلدود الواردة باملــادة )24( 

من هذه الالئحة ، وفقا لل�سروط االآتية :

1 - تقدمي طلب على النموذج املعد لذلك .

2 - حتديد م�سار �سري و�سيلة النقل الربي .

3 - حتديد نوعية وكمية الب�سائع املحملة . 

4 - تقدمي خمطط تو�سيحي لو�سيلة النقل الربي والب�ساعة .

5 - موافقة اجلهات املعنية .

6 - �سداد الر�سم املقرر الوارد فـي امللحق رقم )1( املرفق بهذه الالئحة . 

املــادة ) 26 (

اإال بعد تنزيل الوزن  ال يجوز الأي و�سيلة نقل بري خمالفة للوزن اال�ستمرار فـي ال�سري 

الزائد من قبل املرخ�ض له ، وعلى م�سوؤوليته ونفقته . 

ويجب اإزالة احلمولة التي يتم تنزيلها خالل )24( اأربع وع�سرين �ساعة من حترير املخالفة .

امل�صافة بني املحور 

االأول والثالث باملرت

الوزن االأق�صى امل�صموح

 به على املحاور الثالثة

 املتجاورة بالطن

326 مرت فاأقل

32اأكرب من 3
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املــادة ) 27 (

يحظــر علــى و�سائــل النقــل البــري غيــر امل�سجلــة فـــي ال�سلطنــة القيــام مبا يلي ، اإال بعد 

احل�سول على ت�سريح م�سبق من الوزارة :

1 - الدخول اإىل اأرا�سي ال�سلطنة اأو عبور اأرا�سيها فارغة . 

2 - البقاء فـي اأرا�سي ال�سلطنة لفرتة جتاوز )7( �سبعة اأيام .

3 - النقل بني نقطتني داخل اأرا�سي ال�سلطنة .

4 - التحميل عند مغادرتها ال�سلطنة لبلد غري البلد امل�سجلة فيها .

املــادة ) 28 (

، االلتزام  املـادة )27( من هذه الالئحة  اإليه فـي  ي�سرتط للح�سول على الت�سريح امل�سار 

باالآتي :

1 - تقدمي طلب على النموذج املعد لذلك .

2 - حتديد اجلهة املق�سودة .

3 - تقدمي موافقة الدولة املق�سودة .

4 - حتديد نوعية وكمية الب�سائع املحملة .

5 - االلتزام بال�سوابط وال�سروط املن�سو�ض عليها باجلهات املعنية .

6 -  �سداد الر�سم املقرر الوارد بامللحق رقم )1( املرفق بهذه الالئحة . 

الف�صــل الـثامــن

اال�صرتاطـات اخلا�صـة ب�صالمـة النقــل البـري

املــادة ) 29 (

يجب على املرخ�ض له التقيد باالآتي :

اأوال: فيما يتعلق بال�سائق :

1 - اأال يقل عمره عن )21( واحد وع�سرين عاما ، وال يزيد على )60( �ستني عاما .

2 - اأن يكون بحالة �سحية جيدة بناء على تقرير طبي من موؤ�س�سات �سحية معتمدة . 
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3 - اأن يخ�سعــه للفحــ�ض الطبــي كــل )2( �سنتيــن فـي املوؤ�س�سات ال�سحية املعتمدة ، 

وتقدمي تقرير طبي يفيد باأنه موؤهل "�سحيا" ل�سياقة املركبات الثقيلة .

اأو االإجنليزية  العربية  اأن يتحقق من كونه قادرا على القراءة والتحدث باللغة   - 4

 ، اأنواعها  بجميع  املرورية  واالإ�سارات   ، العالمات  فهم  من  ميكنه  مقبول  ب�سكل 

واالإجابة عن اأ�سئلة اجلهات املخت�سة .

5 - عدم ال�سماح له ب�سياقة و�سيلة النقل الربي الأكرث من )8( ثماين �ساعات م�ستمرة 

خالل يوم عمل واحد ، ومنحه راحة ال تقل عن )8( ثماين �ساعات م�ستمرة قبل 

البدء مرة اأخرى بال�سياقة .

6 - ت�سجيل �ساعات ال�سياقة والراحة كل )24( اأربع وع�سرين �ساعة .

7 - عــدم ال�سماح له ب�سياقة و�سيلة النقل الربي اإذا كانت مقدرته اأو يقظته �سعفت 

من جراء التعب واالإرهاق ، اأو مر�ض عار�ض اأو اأي �سبب يجعل من �سياقته غري 

اآمنة .

8 - عدم ال�سماح له ب�سياقة و�سيلة النقل الربي اإال بعد التاأكد من اأن احلمولة منظمة 

ومثبتــة ومربوطــة ب�سكــل اآمــن وجيــد ، كمــا يجــب التاأكــد من ذلك ب�سكل دوري 

فـي اأثناء النقل .

9 - التاأكــد من توزيــع وزن احلمولــة بالت�ساوي على املركبة ، و�سالمة و�سيلة النقل 

الربي ، و�سالمتها من الناحية الفنية .

10 - التاأكيد على ال�سائق ب�سرورة ا�ستخدام حزام االأمان فـي جميع اأوقات ال�سياقة ، 

واأخــذ احليطــة واحلــذر عنــد ال�سياقة فـي اأثناء هطول االأمطار اأو وجود عا�سفة 

اأو �سباب ، اأو غريها من االأحوال اخلطرة .

التاأكيــد علــى ال�سائــق ب�ســرورة ت�سغيــل اإ�ســارات االلتفــاف قبل االلتفاف مب�سافة   - 11

ال تقــل عـــن )50( خم�سيــن متـــرا ، وكذلـــك فــــي اأثنـــاء الـــدوران ، والتقيـــــد بال�سيـر 

فـي امل�سار االأمين للطريق اإال عند التجاوز اأو ال�سرورة .

)ال�ساحنات  الربي  النقل  لو�سائل  االأنوار  ت�سغيل  ب�سرورة  ال�سائق  على  التاأكيد   - 12

واحلافالت( فـي اأثناء ال�سياقة نهارا على جميع الطرق .

اإيجاد مكان منا�سب بعيدا عن الطريق ملبيت املركبة .  - 13
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ربط احلمولة ب�سكل جيد واآمن بحيث متنع من حتركها و�سقوطها فـي اأثناء النقل .  - 14

تغطية احلمولة القابلة للتطاير مثل الرمال واالأتربة واحلجارة تغطية حمكمة .  - 15

توزيع وزن احلمولة على حماور و�سيلة النقل الربي )ال�ساحنة ( والتقيد باالأوزان   - 16

املقررة للمحاور .

اإزالة ما ي�سقط من و�سيلة النقل الربي على الطريق .  - 17

و�ســع اأعــالم حمــــراء تكـــــون اأبعادهــا ن�ســف مرت فـي ن�ســف متــر علــى احلمولــة   - 18

مــن اجلانبـــني اأو اخللـــف الأي و�سيلـــة نقـــل بري حتمـــل حمـــولة تتجــاوز عـــر�ض 

املركبة مبقدار )10( ع�سرة �سنتيمتـرات من اجلانبني ، اأو تتجـــاوز طـــول املركبـــة 

مبقـــدار )1( مرت واحد من اخللف .

ثانيــا: فيما يتعلق بو�سائل النقل الربي )احلافالت وال�ساحنات والقاطرة واملقطورة( :

1 - فح�ض و�سيانة واإ�سالح جميع و�سائل النقل الربي التي تعمل لديه وب�سكل 

دوري وتزويد كل و�سيلة ب�سجل لل�سيانة يوؤكد �سالحيتها لل�سري .

 ، واأمامي وجانبي  النقل الربي مزودة ب�سدام خلفـي  اأن تكون جميع و�سائل   -  2

وفقا ملوا�سفــات حواجـــز ال�ساحنــات ال�ســادرة مــن هيئــة التقييــ�ض اخلليجية ، 

ويجـــب اأن يكون ال�سدام من النوع الذي ميت�ض ال�سدمات ، ومو�سال ب�سكل 

جيد بج�سم ال�ساحنة .

3 -  اأن تكــون و�سائــل النقـــل الربي التــي تنقــل الب�سائــع جمهــزة بحواجــز تفــ�سـل 

بني مق�ســورة ال�سائـق وعربــة احلمولـــة ، وذلــك ملنــع حتــرك احلمولــة ودخولهـــا 

 ، االأمامـــي للحمولـــة  التحرك  ملنع  ارتفاع كاف  ، وذات  ال�سائــق  اإىل مق�سورة 

واأال يقل عر�ض احلاجز عن عر�ض املركبة .

4- اأن يكـــــون ج�ســــم كـــــل و�سيلـــــة نقـــل بــري فـي حالـــة جيـــدة وليـــ�ض بـــه ت�سققات 

اأو تفكك اأو ك�سور .

5 - اأن تكون جميع و�سائل النقــل البــري جمهــزة علــى االأقــل بطفايتيــن للحريــق ، 

وفيوزات )من�سهرات( احتياطية ، وثالثة مثلثات حتذيرية عاك�سة .

6 - ت�سغـــيل االأنـــوار التحذيريـــة مبا�ســـرة عنــــد الوقـــوف علــــى الطريــــق اأو كتــــف 

الطريق ، واإبقاء هذه االأنوار م�ساءة حتى يتم و�سع اأجهزة حتذيرية اأخرى .
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7 - تركيب وو�ضع �ضرائح )�ضرائط( عاك�ضة على و�ضائل النقل الربي بحيث تو�ضع 

على حافة جانبي وخلفية املركبة .

 ، العمل  و�ضاعات  ال�ضرعة  معلومات  حلفظ  بجهاز  الربي  النقل  و�ضائل  جتهيز   -  8

وفرتات التوقف ، وخط ال�ضري .

9 - تزويــد و�ضائــل النقــل البــري بـلـــواح �ضوئـــي باللــون الربتقالـــي )Flasher( على 

مق�ضــورة ال�ضياقـــة ، وعـــدد )2( لواحيـــن خلف املركبة بالن�ضبــــة لل�ضاحنـــــات التي 

تنقل املواد اخلطرة .

اأن تكــون و�ضائــل النــقل البـــري املخ�ض�ضــة لنقــل الركاب مزودة باأحزمة الأمان   - 10

للركاب .

11 -  التاأكد باأن و�ضيلة النقل الربي م�ضتوفية الآتي : 

اأ - عدم وجود دخان اأ�ضود �ضادر من العادم ، وعدم وجود ت�ضريب زيوت اأو برتول 

اأو مياه من املركبة .

ب - اأن الإطــارات فـي حالــة جيــدة و�ضغــط الهواء فـي الإطارات ح�ضـب القيا�ضات 

املعتمدة للإطارات .

ج - اأن الفرامل ونظام الفرامل فـي حالة جيدة . 

د - اأن جميع الأنوار الداخلية واخلارجية فـي حالة جيدة .

هـ - وجود طفايات احلريق وعلمات التحذير العاك�ضة فـي متناول ال�ضائق .

و - �ضلمة ونظافة جميع املرايا ، واأنها �ضمن املعايري وال�ضرتاطات املعتمدة .

ز - وجود �ضندوق الإ�ضعافات الأولية .

اأن جميع املا�ضحــات الأماميــة واخلا�ضــة بالزجاج اأو الأنــوار فـي حالـة جيـدة ،  ح - 

وتوفر ال�ضائل اخلا�ص باملا�ضحات .

 ط - اأن جميع العاك�ضـات اخللفية واجلانبية والأمامية فـي حالة جيدة و�ضليمة ،  

وتكون من �ضمن املعايري املعتمدة قانونيا .

ي - عدم جتهيزها مبتطلبات التحميل : )ثلجة ، خزان ، ن�ضاف ...( اأو تغيري 

جزء جوهري فيها قبل احل�ضول على موافقة اجلهات املعنية .

ك - عـــدم ال�ضمــاح لأي و�ضيلـــة نقــل بـــري حمملــــة بــاأي حمولـــة ، بال�ضيــــر علــــى 

الطـرق اإل اإذا كانــت مهيــاأة اأو جمهـــزة ملنع اأي من حمولتـها من ال�ضقوط ، 

اأو التحرك اأو الت�ضريب .
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ثالثــا: فيما يتعلق بنقل املواد اخلطرة :

1 - و�سع لوحات حتذيرية على جانــبي ، وخلف و�سيلة النقل الربي التي حتمل ، 

وتنـــقل مـــواد خطـــرة تو�ســح نــوع املـادة اخلطــرة والرمــز الــدويل لهــذه املــادة 

اإن وجدت .

2 - احل�سول على الت�سريح الالزم من اجلهات املعنية عند القيـــام بنقـــــل اأي مـــن 

املواد اخلطــرة ، وااللتــزام ب�سروط االأمن وال�سالمة واال�سرتاطــات االأخــرى 

املحــددة بالت�سريــح ال�ســادر لو�سيلــة النقــل البــري ، وعلــى امل�ســار املخ�سـ�ض 

لنقل احلمولة من م�سدرها اإىل مق�سدها .

3 - منــع نقـل املـــواد اخلطــرة على و�سائل النقل الربي )ال�ساحنات ( غري املخ�س�سة 

اأو املهياأة لهذا الغر�ض .

4 - التاأكــد مــن تاأريــ�ض - و�سـع �سل�سلــة اأو مــا �سابههــا فـــي موؤخــرة و�سيلــة النقــل 

الربي )�ساحنات و�سهاريـج نقـل املـــواد البرتوليــة وغريهــا مــن املــواد القابلــة 

لال�ستعــال( على اأن تكون مالم�سة لالأر�ض منعـا حلـدوث ال�ســرارة الكهربائيــة 

الناجتة عن ال�سحنات الكهرو�ستاتيكيـة .

5 - عدم التدخني فـي اأثناء �سياقة و�سيلة نقل بري تنقل مواد خطرة .

6 - منع اأي �سخ�ض من التدخني بالقرب من و�سيلة نقل بري حتمل مواد خطرة 

مل�سافة ال تقل عن )10( ع�سرة اأمتار .

7 - اإطفاء حمرك و�سيلة النقل الربي عند تعبئة اأو تفريغ مواد خطرة اأو حمروقات ، 

واأن يكون هناك �سخ�ض خمت�ض يتحكم وي�سرف على التعبئة والتفريغ .

8 - الوقـــوف كـــل �ساعتـــني اأو كــل )250( مائتـــني وخم�ســني كيلومتـرا ، اأيهما اأقل 

لفح�ض االإطارات والتاأكد من عدم وجود اأي ت�سرب للمادة ، وفح�ض االإطارات 

قبل بدء الرحلة ، وعند كل توقف .

يجب عدم ا�ستخدام و�سيلة النقل الربي اإذا تبني اأن حرارة االإطارات مرتفعة   - 9

عند فح�سها ، والتاأكد من تغيريها فورا اإذا لزم االأمر ذلك .

اإخ�ســاع �سائقــي و�سائــل النقــل البـــري )�ساحنــات نقــل املــواد اخلطرة ( لـدورات   - 10

متخ�س�سة فـي جمال التعامل مع املواد اخلطرة .
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الف�صــل التا�صــع

ن�صــاط االأجــرة

املــادة ) 30 (

ال يجوز ملركبات االأجرة النقل من املواقع غري املرخ�سة بها . 

املــادة ) 31 (

تقوم الوزارة بتحديد اأجرة النقل الربي بعد درا�سة العر�ض والطلب والتكلفة الت�سغيلية 

للو�سيلة و�سعر تكلفة الوقود امل�ستخدم ، وي�سدر بذلك قرار من الوزير .

املــادة ) 32 (

يدفع الراكب اأجرة النقل بعد و�سوله اإىل اجلهة التي يق�سدها .

املــادة ) 33 (

كل من يطلب و�سيلة نقل بري ، ثم يعدل عن الطلب الأي �سبب من االأ�سباب ، عليه اأن يدفع 

ر�سم الطلب املحدد باأجرة النقل كامال . 

املــادة ) 34 (

فـي حالة عدم اكتمال الرحلة ل�سبب خارج عن اإرادة ال�سائق اأو حدث عطل فجائي بو�سيلة 

، وفـي حالة  ، يدفع الراكب االأجر امل�ستحق لذلك اجلزء من الرحلة فقط  النقل الربي 

توقف ال�سائق بدون �سبب خارج عن اإرادته يحق للراكب االمتناع عن دفع اأي اأجرة .

املــادة ) 35 (

العربيــة دخول  لدول اخلليج  التعــاون  دول جملــ�ض  فـي  امل�سجلــة  االأجــرة  ملركبــات  يجــوز 

ال�سلطنة لتو�سيل ركابها ، وال يجوز لها النقل بني نقطتني داخل ال�سلطنة .

املــادة ) 36 (

  ، اأخرى  اإىل حمافظة  الرتخي�ض  املحافظة حمل  الركاب من  نقل  االأجرة  ملركبات  يجوز 

�سريطة االلتزام باالآتي :

1 - عدم مزاولة الن�ساط داخل حمافظة الو�سول اإذا كان غري مرخ�ض به .

عدم نقل ركاب بطريق العودة اإال من خالل مكتب توجيه فـي حمافظة الو�سول .  - 2

اأن تكون االأجرة ح�سب التعرفة املعتمدة .   - 3
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املــادة ) 37 (

ي�سرتط ملزاولة ن�ساط االأجرة لالأفراد ما ياأتي : 

1 - اأن يكون عمانيا .

2 - اأن يكون مالكا لو�سيلة النقل الربي .

3 - اأن يكون حا�سال على رخ�سة �سياقة خفيفة �سارية املفعول م�سى عليها )3( ثالث 

�سنوات من تاريخ االإ�سدار .

4 - اأال يقل عمره عن )21( واحد وع�سرين عامــا ، وال يزيــد علـــى )60( �ستني عامــا ، 

يفيــد  املعتمدة  ال�سحيــة  املوؤ�س�ســـات  مــن  تقرير طبــي  التمديـــد مبوجب  ويجــوز 

مقدرته �سياقة مركبة اأجرة . 

5 - اأال يكـــون قــد �سبــق �سبطــه ملخالفــة �سياقــة مركبــة حتــت تاأثيــر اخلمـر اأو املخــدر 

اأو اأي موؤثر عقلي خالل ال�سنوات )3( الثالث ال�سابقة على تقدمي الطلب .

6 - اأاليزيد راتبه ال�سهري على )600( �ستمائة ريال عماين اإذا كان موظفا اأو عامال 

بالقطاع اخلا�ض .

7 - اأن يكون ملما بالقراءة والكتابة .

8 - اأن يكون الئقا طبيا مبوجب تقرير طبي �سادر من املوؤ�س�سات ال�سحية املعتمدة .

9 - اأن يجتاز دورة تاأهيل �سائق مركبة االأجرة مبعهد ال�سالمة املرورية ب�سرطة عمان 

ال�سلطانية .

10 - الوفاء باأي متطلبات فنية اأو تدريبية اإ�سافية تطلبها الوزارة .

املــادة ) 38 (

يحظر على الفرد املرخ�ض له مبزاولة ن�ساط االأجرة ال�سماح لغريه مبزاولة الن�ساط نيابة 

عنه .

املــادة ) 39 (

ي�سرتط فـي �سائق مركبة االأجرة فـي املن�ساأة االآتي :

1 - اأن يكون عمانيا .

2- اأن يكون حا�سال على رخ�سة �سياقة خفيفة �سارية املفعول م�سى عليها )3( ثالث 

�سنوات من تاريخ االإ�سدار .
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 ، ، وال يزيد على )60( �ستني عاما  اأال يقل عمره عن )21( واحد وع�سرين عاما   -  3

املعتمـــدة يفيـــد  املوؤ�س�سات ال�سحيــة  التمديــد مبوجــب تقريــر طبــي من  ويجــوز 

مقدرته �سياقة مركبة اأجرة . 

4 -  اأن يكون ملما بالقراءة والكتابة .

5 - اأن يكون الئقا طبيا مبوجب تقرير طبي �سادر من املوؤ�س�سات ال�سحية املعتمدة .

6 - اأن يجتاز دورة تاأهيل �سائق مركبة االأجرة مبعهد ال�سالمة املرورية ب�سرطة عمان 

ال�سلطانية .

7 - الوفاء باأي متطلبات فنية اأو تدريبية اإ�سافية تطلبها الوزارة .

املــادة ) 40 (

يجب على �سائق مركبة االأجرة ، االلتزام مبا ياأتي : 

1 - التقيد بالزي العماين .

عدم التدخني داخل املركبة .  - 2

ح�سن التعامل مع الركاب .  - 3

ت�سغيل جهاز احت�ساب االأجرة )العداد( املخ�س�ض للمركبة .  - 4

عدم التجول بحثا عن الركاب فـي ال�سوارع التي بها مواقف خم�س�سة للن�ساط ،   - 5

وي�ستثنى من ذلك ال�سوارع التي ال يوجد بها مواقف اأو التي تتباعد فيها املواقف 

عن بع�سها مب�سافات ال تقل عن )1( كيلو مرت واحد .

حفــظ املفقـــودات التــي تركهـــا اأ�سحابهـــا داخــل املركبـــة وت�سليمهـــا اإلــى امل�ســوؤول   - 6

فـي املن�ساأة اأو مكتب التوجيه اأو اأقرب مركز �سرطة . 

املــادة ) 41 (

مع عدم االإخالل بال�سروط املن�سو�ض عليها فـي قانون املرور والئحته التنفيذية ، ي�سرتط 

اأن تتوافر فـي مركبة االأجرة ، املوا�سفات االآتية :

اأال تزيد مقاعد املركبة على )5( خم�سة مقاعد مع مقعد ال�سائق ، ويجوز زيادتها   - 1

اإىل )7( �سبعة مقاعد بالن�سبة ملركبات االأجرة ذات االأبواب املنزلقة ، ويتوفر بها 

اأماكن كافية لالأمتعة .

2 - اأن تزود بجهاز اإطفاء �سالح لال�ستعمال ومبتناول ال�سائق .
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3 - اأال تقل �سعة حمرك املركبة عن )1800�سم3( األــف وثمامنائــة �سنتيمتـــر مكعـــب 

بالن�سبة للمن�ساآت و)1600 �سم3( األف و�ستمائة �سنتيمرت مكعب بالن�سبة لالأفراد .

4 - اأن يكون التكييف باملركبة مالئما لكافة ف�سول ال�سنة .

5 - اأن جتهز املركبة بنظام التتبع والتوجيه واالت�سال واملالحة .

6 - اأن يكون لون ومظهر املركبة مطابقا لل�سكل املعتمد من قبل الوزارة ، واجلهات 

املعنية .

7 - اأال تزيد مدة ا�ستخدام مركبة االأجرة فـي الن�ساط على )7( �سبع �سنوات للمن�ساآت ، 

و)10( ع�سر �سنوات لالأفراد من تاريخ �سنة ال�سنع .

8 - اأن ي�ستمل تاأمني املركبة على الركاب والطرف الثالث لدى اإحدى �سركات التاأمني 

امل�سجلة فـي ال�سلطنة .

املــادة ) 42 (

يجب على املرخ�ض له مبزاولة ن�ساط االأجرة ، االلتزام باالآتي : 

1 - تركيـب عــداد الحت�ســاب االأجــرة فـي مركبـة االأجــرة ، والعمــل علــى معايــرة عــداد 

احت�ســاب االأجــرة كل )6( �ستة اأ�سهــر من قبل الوكيل املعتمد واالحتفــاظ ب�سهــادة 

بذلك داخل املركبة . 

2- تركيب نظام تتبع فـي مركبة االأجرة .

 3 - تركيب لوحة م�سيئة باأعلى مركبة االأجرة تكون مطابقة لل�سكل املعتمد من قبل 

الوزارة وترتبط ارتباطا كامال بالعداد لت�سيء فـي حال عدم ت�سغيل العداد .

4 -  جتهيـــز و�سيلـــة النقــل البـــري )مركبــة االأجــرة ( بلــوحتـي تعريف تثبت اإحداها 

فـي مكان ظاهر للراكب فـي املقعد االأمامي واالأخرى خلف مقعد ال�سائق ، وتكونان 

الوزارة وت�ستمالن على رقم بطاقة ت�سغيل  املعتمدة من قبل  بال�سكل وال�سروط 

املركبة ورقم اللوحة وا�سم املن�ساأة اأو الفرد / مكتب التوجيه ورقم االت�سال .

5 -  توفري اأجهزة واأنظمة حا�سب اآيل باملن�ساأة ملتابعة ن�ساط االأجرة وتكون مرتبطة 

باأنظمة توجيه وتتبع للمركبات ومراكز املعلومات التي حتددها الوزارة .
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الف�صــل العا�صــر

 ن�صــاط تاأجيــر املركبــات

املــادة ) 43 (

يجب على املرخ�ض له مبزاولة ن�ساط تاأجري املركبات ، االلتزام مبا ياأتي :

1 - اأال تزيد مقاعد املركبة على )8( ثمانية مقاعد مع مقعد ال�سائق .

2 - توفري عدد كاف من العاملني الإدارة الن�ساط واالإ�سراف على ح�سن اأداء العمل .

3 - اإر�سال بيانات امل�ستاأجر واملركبة املوؤجرة اإىل �سرطة عمان ال�سلطانية .

4 - اإيجاد اآلية ل�سمان �سداد امل�ستاأجر للغرامات املالية املرتتبة عليه فـي حال ارتكاب 

اأي خمالفات مرورية .

5 - توثيق واأر�سفة جميع املعامالت ب�سورة منظمة .

6 - و�ســع الرتخيـ�ض وال�سـروط العامــة لعقد تاأجري املركبـــة فـــي مكــان بــارز ت�سهــل 

قراءته .

7 - الفح�ض و�سيانة املركبة ب�سفة دورية والتاأكد من جاهزيتها من الناحية الفنية 

والت�سغيلية .

8 - حفظ املفقودات التي تركها اأ�سحابها داخل املركبة واالإبالغ عنها .

9 - التاأكد من قـدرة امل�ستاأجــر على دفـع تكاليف اال�ستئجار وحملـــه لرخ�ســـة �سياقــة 

�سارية .

املــادة ) 44 (

يكون املرخ�ض له مبزاولة ن�ساط تاأجري و�سائل النقل الربي م�سوؤوال فـي احلاالت االآتية : 

عدم التحقق من هوية امل�ستاأجر .  - 1

عدم وجود رخ�سة �سياقة �سارية املفعول لدى امل�ستاأجر .  - 2

عــدم �ســـداد م�ستاأجــر املركبـــة للغرامـــات املاليـــة املرتتبــة عليـــه فــي حال ارتكابــه   - 3

اأي خمالفات مرورية .

-36-



اجلريدة الر�سمية العدد )1227(

املــادة ) 45 (

يجــب اأن يحــرر عقــد تاأجيـــر املركبات باللغة العربية ويجوز اأن يكون باللغة االإجنليزية 

اإىل جانب ذلك ، وفـي حالة ن�سوء خالف حول بنود العقد فاإنه يعتد بالن�ض العربي .

املــادة ) 46 (

يجـب علـى املرخـ�ض لـه مبزاولــة ن�ساط تاأجيـر و�سائل النقل الربي ت�سمني عقـد التاأجيـر 

االآتي :

ا�سم امل�ستاأجر ورقم بطاقته ال�سخ�سية اأو جواز �سفره ، ورخ�سة ال�سياقة وتاريخ   - 1

اإ�سدارها وانتهائها . 

2 - تعرفة التاأجري .

3 - ال�سروط العامة للعقد . 

4 - مدة العقـد .

5 - مكان وزمان ت�سليم املركبة واإعادتها .

6 - حالة املركبة وقت الت�سليم .

7 - كيفية التاأمني وتغطية االأ�سرار الناجمة عن احلوادث .

8 - اإي�ساح ما اإذا كان االتفاق ي�سمل ا�ستخدام املركبة خارج ال�سلطنة . 

9 - جواز اإعادة املركبة قبل نهاية مدة العقد دون حتميل امل�ستاأجر تكلفة املــدة املتبقية .

الف�صــل احلــادي ع�صــر

اجلــزاءات االإداريــة

املــادة ) 47 (

امللحق رقــم )2(  الواردة فـي  اأحكام هذه الالئحة اجلزاءات  كــل من يخالف  يفر�ض علـى 

املرفق بهذه الالئحة .
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ملحـــق رقـــم ) 1 (

ر�ســوم خدمــات النقــل البــري 

اأوال  : الرتاخي�ص وبطاقة ت�سغيل و�سائل النقل الربي  

اخلدمــــةم
الر�ســـم 

بالريـال العمانـي

اإ�سدار الرتخي�ص1
)50( للمن�ش�آت / 

)25( للأفراد

جتديد الرتخي�ص2
)50( للمن�ش�آت / 

)25( للأفراد

اإ�شدار بط�قة ت�شغيل و�شيلة النقل الربي3
)30( للمن�ش�آت / 

)15( للأفراد

جتديد بط�قة ت�شغيل و�شيلة النقل الربي4
)30( للمن�ش�آت / 

)15( للأفراد

50اإ�شدار ترخي�ص فتح فرع5

50جتديد ترخي�ص فتح فرع6

7
طلب تعديل البي�ن�ت واملعلوم�ت املتعلقة ب�لرتخي�ص / 

بط�قة ت�شغيل لو�شيلة النقل الربي
10

)10( عن كل �شهرتوقيف الرتخي�ص اأو بط�قة ت�شغيل و�شيلة النقل الربي8

9
اإزالة التوقيف عن الرتخي�ص

 اأو بط�قة ت�شغيل و�شيلة النقل الربي
10

10اإلغ�ء الرتخي�ص اأو �شطب قيد و�شيلة النقل الربي10

50نقل ملكية الرتخي�ص لكل ن�ش�ط11

10نقل ملكية بط�قة ت�شغيل و�شيلة النقل الربي12

10اإلغـــ�ء فـــرع13

14
اإ�شدار بدل ف�قد / بدل ت�لف للرتاخي�ص عن كل ترخي�ص , 

وبط�قة ت�شغيل و�شيلة النقل الربي عن كل بط�قة
10

15
اإ�شدار ت�شريح نقل احلموالت اال�شتثن�ئية

 لكل عملية نقل

 )10(

عن كل حمل حموري 
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ثانيـــــا : الرتاخيــ�ص وبطاقــة ت�سغيـل و�سائـل النـقل الربي 

غري امل�سجلة فـي ال�سلطنة التي تتم عرب وكيل النقل الربي

اخلدمــــةم
الر�ســـم 

بالريـال العمانـي

50اإ�سدار الرتخي�ص1

50جتديد الرتخي�ص2

50اإ�شدار بط�قة ت�شغيل و�شيلة النقل الربي3

30جتديد بط�قة ت�شغيل و�شيلة النقل الربي4

30اإ�شدار ترخي�ص فتح فرع5

30جتديد ترخي�ص فتح فرع6

7
اإ�شدار ترخي�ص الوكالء للمن�ش�آت 

غري الوطنية داخل ال�شلطنة
50

8
جتديد ترخي�ص الوكالء 

للمن�ش�آت غري الوطنية داخل ال�شلطنة �شنوي�
50

9
طلب تعديل البي�ن�ت واملعلوم�ت املتعلقة ب�لرتخي�ص

 اأو بط�قة ت�شغيل و�شيلة النقل الربي
10

10نقل ملكية الرتخي�ص لكل ن�ش�ط10

10نقل ملكية بط�قة ت�شغيل و�شيلة النقل الربي11

12
توقيف الرتخي�ص 

اأو بط�قة ت�شغيل و�شيلة النقل الربي
10
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اخلدمــــةم
الر�ســـم 

بالريـال العمانـي

13
اإزالة التوقيف عن الرتخي�ص 

اأو بط�قة ت�شغيل و�شيلة النقل الربي
10

10اإلغ�ء الرتخي�ص اأو بط�قة ت�شغيل و�شيلة النقل الربي14

50اإلغــ�ء فــرع اأو وكيـــل15

16
اإ�شدار بدل ف�قد / بــدل ت�لـــف للرتخيـــ�ص

 اأو لبط�قة ت�شغيل و�شيلة النقل الربي
10

17
اإ�شدار ت�شريح 

نقل احلموالت اال�شتثن�ئية لكل عملية نقل بري

 )10(

عن كل حمل حموري 

18
اإ�شدار ت�شريح لو�ش�ئل النقل الربي للدخول

 اإىل اأرا�شي ال�شلطنة اأو عبور اأرا�شيه� ف�رغة

)10(

 عن كل و�شيلة نقل بري

19

اإ�شدار ت�شريح 

لو�ش�ئل النقل الربي للتحميل 

فـي رحلة العودة اإىل البلد غري امل�شجلة فـيه

 )10(

عن كل و�شيلة نقل بري

20

اإ�شدار ت�شريح 

لبق�ء و�ش�ئل النقل الربي 

فـي اأرا�شي ال�شلطنة لفرتة تتج�وز )7( �شبعة اأي�م

 )10(

عن كل و�شيلة نقل بري 

وعن كل يوم

تابع : ث�ني� : الرتاخيـ�ص وبط�قـة ت�شغيـل و�ش�ئـل النـقل الربي غري امل�شجلة فـي ال�شلطنة 

التي تتم عرب وكيل النقل الربي 
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ملحـــق رقــم ) 2 (

قائمـة املخالفـات واجلـزاءات الإداريـة

اجلــزاءات الإداريــة نــوع املخالفـــــةم

1

فتح من�شاأة ملز�ولة �أي ن�شاط

 من �أن�شطة �لنقل �لربي دون �حل�شول 

على ترخي�ص من �لوز�رة

وقــــف �لن�شــــاط وفـــر�ص غر�مــــة �إد�ريــــة 

بح�شب نــوع �لن�شــاط ، وذلك على �لنحــو 

�لآتـي :

- )400( ريال عماين لن�شاط نقل �لركاب     

باحلافالت

- )300( ريال عماين لن�شاط نقل �لب�شائع

- )200( ريــــال عمانـــي لن�شـــــــاط �لأجـــــرة 

�أو تاأجيـــر �ملركبــات

- خمالفة �ملرخ�ص له �ملو��شفات �ملعتمدة 

عمــــان  و�شرطــــــة  �لــــوز�رة  قـــبل  مـــن 

�ل�شلطانية لو�شيلة �لنقل �لربي

- �لإخالل بقانــــون �لعـــمل فـيمـــا يتعلـــق 

با�شتخد�م �لعمالة

- خمالفــة �ملرخـــ�ص لـــه لأي �شـــرط من 

�شـروط �لرتخيـ�ص

2
فـتح فـرع ملن�شــاأة مرخـــ�شة دون �حل�شــول 

على ترخي�ص للفرع من �لوز�رة

غر�مة مقد�رهـــا )200( ريــــال عمانــي ، 

وت�شاعف فـي حالة تكر�ر �ملخالفة

3

�إدخال �أو �إخــر�ج حافلــة نــقل بــري 

دولــي منتظم عرب �ملنافذ �لربية حمملة 

بالركاب غري مرخ�شة تابعة ل�شركة 

لي�ص لها وكيل فـي �ل�شلطنة بو��شطة 

وكيل مرخـــ�ص من �لوز�رة

غر�مـــة مقد�رهـــــا )100( ريـــــال عمانـــي

4

تغيري �لن�شاط �ملرخ�ص به �إىل ن�شاط 

�آخر �أو مز�ولــة ن�شــاط خمالف ملـا هـو 

مرخ�ص به دون مو�فقة �لوز�رة

غر�مـة مقد�رها )50( ريـــــــال عمانــيــــا ، 

وفـي حــــــال تـــكـــــر�ر �ملخالــــفــــة لأكــــــثـــر 

من ثـــالث مر�ت خـــالل فتــرة �شريــان 

�لرتخـــي�ص ت�شاعف �لغر�مة

 ويلغى �لرتخي�ص

5
�لتنازل عن �لرتخي�ص للغري �أو جزء 

منه دون �حل�شول على مو�فقة �لوز�رة

�إلغاء �لرتخي�ص و�إيقاف �لن�شاط 

وفر�ص غر�مة على �ملتنازل 

مقد�رها )400( ريال عماين

-41-



اجلريدة الر�سمية العدد )1227(

اجلــزاءات االإداريــة نــوع املخالفـــــةم

6
ت�أخيـــر جتديــــد الرتخيـــ�ص بـــعد 

م�شــي )30( يوم� من ت�ريخ االنته�ء

غرامة مقدارهـ� )5( ريــــ�الت عم�نيــة 

عــن كــل �شهــر ت�أخيـــر اأو جـــزء مــنه

7

ت�أخري جتديد بط�قة ت�شغيل و�شيلة 

النقل الربي بعد م�شي )30( 

يوم� من ت�ريخ االنته�ء

غرامة مقدارهــــ� )5( ريــ�الت عم�نية 

عــن كــل �شهــر ت�أخيــر اأو جـــزء منـــه

8

االإح�ش�ئيــــة  البي�نــــ�ت  تقديـــم  عــدم   -

والبي�ن�ت االأخرى املطلوبة اإىل موظفـي 

الوزارة

- عــدم ال�شمـ�ح للمخت�شني فــي الــوزارة 

املتعلقـــة  ال�شجــــالت  علـــى  ب�الطـــالع 

ب�لن�ش�ط

- اإنذار كت�بي فـي املرة االأوىل

- غرامة مقــداره� )100( ريــــ�ل عم�نـــــي 

فـي املرة الث�نية

- غرامـــة مقدارهــــ� )300( ريـ�ل عم�نـي 

فـي املرة الث�لثة

- واإذا تكررت املخ�لفة بـعد املـرة الث�لثـــة 

يلغـى الرتخيـ�ص , ويوقـف الن�ش�ط , 

وفــــي حـــ�ل ا�شتمـــــرار الن�شــــــ�ط بعـــد 

ذات  االإلغ�ء تطبق عليه  �شــدور قرار 

اجلزاءات الـــواردة ب�ملخ�لفـــة رقم )1( 

مـــن هــــذه الق�ئمة

9

حتميل الرك�ب اأو ا�شتقب�لهم خ�رج 

االأم�كن امل�شـــرح بهـــ�

- اإنـــــذار كت�بــــي فــي املـــرة االأولـــى

- غرامـــة مقدارهـــــ� )50( ريــــ�ال عم�نـــي� 

فـي املرة الث�نية

- غرامـــة مقدارهــــ� )100( ريـــ�ل عم�نــي 

فـي املرة الث�لثة

- واإذا تكـــررت املخ�لفـــة بــعد املــرة الث�لثــة 

يلغـى الرتخيـ�ص , ويوقـف الن�شــــ�ط , 

وفـي حـــ�ل ا�شتمـــرار مزاولـــة الن�شــــ�ط 

عليـــــه  تطبـــــــق  االإلــــغــــــ�ء  قـــــــرار  بعـــد 

ب�ملخ�لفــــــــة  الـــواردة  اجلــــــزاءات  ذات 

رقـــم )1( مــن هذه الق�ئمة

تابع : ملحـــق رقــم ) 2 ( ق�ئمـة املخ�لفـ�ت واجلـزاءات االإداريـة
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10

عــدم االلتــزام بجــداول 

مواعيـــد الرحـالت

 حل�فالت النقل املنتظم للرك�ب

- اإنذار كت�بي فـي املرة االأوىل

- غرامــة مقدارهـــ� )100( ريــــ�ل عم�نـــي 

فـي املرة الث�نية

- غرامـــة مقدارهــــ� )200( ريـــ�ل عم�نـــي 

فـي املرة الث�لثة

- واإذا تــكررت املخ�لــفة بــعد املـــرة الث�لثــة 

يوقــف النـــ�شـ�ط , ويلغـــى الرتخـــي�ص , 

وفـي ح�ل ا�شتمـرار مزاولـــة الن�شـــ�ط 

بعد قرار االإلغ�ء تطبق عليه اجلزاءات 

املخـــ�لفـــة رقـــــم  فــــي  الــــــواردة  ذاتـــــه� 

)1( مــن هــذه الق�ئمــة

11

االإهــم�ل فـي �شي�نــة 

وجتهيـــز احل�فــالت , وفق� للمع�يري 

املحددة من قبل الوزارة , 

وعدم تزويده� بو�ش�ئــل ال�شالمــة 

واالأمـــن فـي اأثن�ء الرحلة

- اإنذار كت�بي فـي املرة االأوىل

- غرامـــة مقدارهـــ� )100( ريــ�ل عم�نــي 

فـي املرة الث�نية

- غرامـــة مقدارهـــ� )200( ريــ�ل عم�نــي 

فـي املرة الث�لثة

- واإذا تكــررت املخ�لفــة بعــد املــرة الث�لثــة 

يلغــى الرتخيـ�ص , ويوقـــف الن�شـــ�ط , 

وفـي حـــ�ل ا�شتمــرار مزاولة النـــ�ش�ط 

بعد قرار االإلغ�ء تطبق عليه اجلزاءات 

املخـــ�لفـــة رقــــــم  فــــي  الـــــواردة  ذاتهـــــ� 

)1( مـــن هـــذه الق�ئمــة

تابع : ملحـــق رقــم ) 2 ( ق�ئمـة املخ�لفـ�ت واجلـزاءات االإداريـة
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12
تغيـيـــــــر مقــــــر مزاولـــــــة الن�شــــــ�ط 

بـــــدون موافقـــــة الـــــوزارة

- اإنذار كت�بي فـي املرة االأوىل

- غرامـــة مقدارهـــ� )100( ريـــ�ل عم�نــي 

فـي ح�ل ا�شتمراره فـي املخ�لفة

- واإذا ا�شتمــر فــــي املخ�لفة بعـــد تغرميه 

يلغى الرتخي�ص , ويوقــــف الن�شـــ�ط , 

وتطبـــق عليــه اجلــزاءات ذاته� الواردة 

فـي املخ�لفة رقم )1( من هذه الق�ئمة

13

- تفريـــغ الب�ش�عــة فــي االأم�كــــن الع�مـــة

- عــدم و�شــع �شعــ�ر املن�شــ�أة علــى و�شيلــة 

ملن�شــ�أة  �شعــ�ر  و�شــع  اأو  البــري  النقــل 

اأخرى

- غرامـــة مقدارهــــ� )30( ريـــ�ال عم�نـــي� 

عن كــل خم�لفــة , وت�ش�عـــف الغرامـــة 

فـي ح�ل التكرار

14

التق�شيــــر فـــــي م�شتـــــوى جتهـــيــــز 

مرافـــــق النقـل الربي , 

وفقــ� للموا�شفــ�ت املحــددة مـن الوزارة

- اإنذار كت�بي فـي املرة االأوىل

- غرامــة مقدارهـــ� )100( ريــــ�ل عم�نـــي 

فـي املرة الث�نية

- غرامــة مقدارهـــ� )200( ريــــ�ل عم�نـــي 

فـي املرة الث�لثة

- يلغـــى الرتخـيـــ�ص , ويوقـــف الن�شـــ�ط 

فـي املرة الرابعة

فــــــي مزاولــــــة  ا�شتمـــــراره  - وفـي حــــ�ل 

اجلـــــزاءات  عليــــــه  تطـــبـــــق  الن�شــــــ�ط 

ذاتهـــ� الواردة فـــي املخ�لفــة رقـــم )1( 

من هذه الق�ئمة

تابع : ملحـــق رقــم ) 2 ( ق�ئمـة املخ�لفـ�ت واجلـزاءات االإداريـة
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15

عـــدم وجــود و�ش�ئــل التكييـــف 

ال�شروريــة لو�ش�ئـــل نقـــل الركــ�ب

- اإنـــذار كت�بـــي فــــي املــرة االأولـــى

- غرامـــة مقدارهـــ� )50( ريــــ�ال عم�نيـــ� 

فـي املرة الث�نية

- غرامـــة مقدارهــــ� )100( ريـــ�ل عم�نـــي 

فـي املرة الث�لثة

- غرامة مقداره� )150( ريـــ�ال عم�نـــي� 

فـي املرة الرابعة

- بعد املــــرة الرابعـــة يلغـــى الرتخيــ�ص , 

ويوقــف الن�شـــ�ط

- وفـي ح�ل ا�شتمراره فـي مزاولة الن�ش�ط 

تطبـــق عليه اجلزاءات ذاتهـــ� الـــواردة 

فـي املخ�لفة رقم )1( من هذه الق�ئمة

16

عدم ت�شليم اأ�شل ك�شف الركـ�ب 

ملندوبــي الــــوزارة فـــــي املن�فــــــذ الربيـــــة 

اأو �شــــــورة خمتومـــة بختـــم اجلهــة 

الــ�شـــ�درة عنهـــــ�

- اإنذار كت�بي فـي املرة االأوىل

- غرامـــة مقدارهــــ� )50( ريــــ�ال عم�نيـــ� 

عن كل ح�فلة ال ت�شلم ك�شف الرك�ب 

فـي املرة الث�نية , وحتى املرة الرابعة

اأربـــــــع  مـــــن  الأكثـــــــر  ذلـــك  تكــــــرر  اإذا   -

مـــرات يلغـــــى الرتخيـــــــ�ص , ويوقـــــــف 

ا�شتمــــــــراره  حــــــــ�ل  وفــــي   , الن�شـــــــ�ط 

عليـــه  تطبـــق  النـــ�شــــ�ط  مزاولـــــة  فـي 

املخ�لفة  فـي  الـــواردة  ذاته�  اجلزاءات 

رقم )1( من هذه الق�ئمة

تابع : ملحـــق رقــم ) 2 ( ق�ئمـة املخ�لفـ�ت واجلـزاءات االإداريـة
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17

ت�شغيل و�شيلة النقل الربي 

دون احل�شول علــــى بط�قــــة ت�شغيـــل 

مــن الـــوزارة

غرامــــة مقدارهــــ� )30( ريــ�ال عم�نــيــ� 

عن كل و�شيلـــة نقــــل بـــري , وت�ش�عــف 

العقوبـة فـي حـ�ل تكـرار املخ�لــفــة

جتــــ�وز الــــوزن املحــــوري18

- غرامـة مقدارهـ� )10( ريـ�الت عم�نيـــة 

عــن كـــل طـن زائــد فـــي املــرة االأولـى

- واإذا تكـــــررت املخ�لفــــة تفـــر�ص غرامـــة 

مقدارهــ� )10( ريـــــ�الت عم�نيــــة عــــن 

اإزالــــة احلمولــــة  كــل طـــن زائـــد مـــــع 

الزائـــدة علــــى ح�شــــــ�ب املخ�لــــــف

19

النقل بو�ش�ئـل النقـل الربي غري 

امل�شجلة فــي ال�شلطنــــة اإلـــى البلــــد 

غيــــر امل�شجلــة فـيــه بـــدون ت�شريـــح 

من الـــــوزارة

غرامـــة مقدارهـــ� )500( ريـ�ل عم�نـي 

عــن كـــل و�شيلـــة نقـــل بــــري , وت�ش�عـــف 

العقوبـــــة فـــــي حــــ�ل تكـــــرار املخ�لفــــة

20

النقل بو�شيلة النقل الربي غري 

امل�شجلـــة فـي ال�شلطنـــة بيـــن نقطـتني 

داخل اأرا�شي ال�شلطنـــــة بـــــدون 

ت�شريـــــح مــن الــــــوزارة

غرامة مقدارهـ� )300( ريــــــ�ل عم�نـي 

عـــن كـــل و�شيلــة نقــــل بري , وت�ش�عــــف 

العقوبـــــة فـــــي حــــ�ل تكــــــــرار املخ�لفـــــــة

21

بقـ�ء و�شيلـة النقـل البــري غيـــر 

امل�شجلـــــة فــــي ال�شلطنـــــة فــــي اأرا�شــــــي 

ال�شلطنـــــــة لفتــــرة تتجـــــ�وز )7( �شبعـــــة 

اأيـــ�م بـــــدون ت�شريـــح من الــوزارة

غرامـة مقدارهــ� )50( ريـــ�ال عم�نـــي� 

عـن كـل يـــوم ت�أخيــر , وت�ش�عــــف 

العقوبة فــــــي حـــــ�ل تكـــــرار املخ�لـــفـــة

22
نقـل حمــوالت ا�شتثن�ئيـــــة 

بــدون ت�شريــــح مــــن الــــوزارة

غرامــة مقدارهــــ� )20( ريــــــ�ال عم�ني� 

عن كـل حمـل حمــوري بو�شيلـــة النقـل , 

وت�ش�عـــــــف العقوبــــة فــي حـــ�ل تكـــــرار 

املخ�لفــــة

تابع : ملحـــق رقــم ) 2 ( ق�ئمـة املخ�لفـ�ت واجلـزاءات االإداريـة
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23
خم�لفـة اأي �شـرط من اال�شرتاطـــ�ت 

اخل��شة ب�شالمة النقل الربي

غرامة مقدارهــ� )20( ري�ال عم�ني� , 

وت�ش�عف العقوبة 

فـي حــــ�ل تـكـــرار املخ�لفـــة

24

مزاولـــة ن�ش�ط االأجرة 

من خالل مكتب غـري م�شموح به 

فـي املح�فظة حمــل الرتخي�ص

غرامة مقداره� )50( ري�ال عم�ني�

25
عدم وجــود مواقـــف خم�شــ�شــــة 

ملركبـــــ�ت ن�ش�ط االأجرة
غرامة مقداره� )50( ري�ال عم�ني�

26
عدم كف�يــة املواقــف

 املخ�ش�شـــة ملركبـــ�ت ن�ش�ط االأجرة
غرامة مقداره� )20( ري�ال عم�ني�

27
ا�شتعم�ل مطبوع�ت

 ال حتمل بي�نـ�ت املن�ش�أة
غرامة مقداره� )50( ري�ال عم�ني�

28
عــدم اإ�شــع�ر الـــوزارة ب�لتعديــــــالت 

الـــتــي طراأت على املن�ش�أة اأو جتهيزاته�
غرامة مقداره� )50( ري�ال عم�ني�

29
ت�شغيـــــل مركبــــة االأجرة فـي حم�فظــة 

خالف املح�فظة حمل الرتخي�ص
غرامة مقداره� )50( ري�ال عم�ني�

30

ا�شتخـدام التطبيق�ت الذكيـة 

فـــي توجيـــه و�ش�ئل النقــل البـري

 بـدون موافقة الوزارة

غرامة مقداره� )300( ري�ل عم�ين

31

اإخالل مقدم خدمــة التطبيقـــ�ت 

الذكــية فـي توجيه و�ش�ئل النقل الربي 

الأي �شرط من ال�شــروط الـــواردة 

فـــــي هـــذه الالئحة

غرامة مقداره� )100( ري�ل عم�ين

32
عدم ت�شليـم املفقودات التي تركهـ� 

الراكب فـي و�شيلة النقل الربي 

غرامـة مقدارهــ� )50( ري�ال عم�نيـــ� ,  

وااللتـــــزام بت�شليمهـــــــ� وفقــــــ� حلكـــــــم 

البـــند )6( مــن املـــ�دة )40( 

مـــن هـــذه الالئحــة  

تابع : ملحـــق رقــم ) 2 ( ق�ئمـة املخ�لفـ�ت واجلـزاءات االإداريـة
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غرامة مقداره� )50( ري�ال عم�ني�تدخني ال�ش�ئق داخل و�شيلة النقل الربي33

غرامة مقداره� )50( ري�ال عم�ني�عدم ت�شغيل عداد احت�ش�ب االأجرة34

35
جتــــول مركبــــة االأجــــرة الع�مـــــة 

للبحــــث عن الرك�ب ب�ملواقف املرخ�شة
غرامة مقداره� )200( ري�ل عم�ين

36
اجلمــــع بــــني اأكثـــر مــن راكـب متفــــرق 

فـي مركبــة االأجرة فـي الرحلــة الواحدة
غرامة مقداره� )20( ري�ال عم�ني�

37

رفـــ�ص �ش�ئـــــق االأجــــرة تقديــــــم 

اخلدمـــة فــي نطـــ�ق املح�فظــــة 

حمـــل الرتخيـــ�ص

غرامة مقداره� )30( ري�ال عم�ني�

38

عدم تقدمي �ش�ئــق مركبة االأجرة امل�ش�عدة 

للراكـب املع�ق اأو امل�شن اأو الع�جـــز
غرامة مقداره� )20( ري�ال عم�ني�

39

اإزالـــة اأي مــن العالمــ�ت 

املعتمد تركيبه� على مركبة االأجرة

غرامة مقداره� )20( ري�ال عم�ني�

غرامة مقداره� )200( ري�ل عم�يناإزالـــة عـــداد احت�شـــ�ب االأجــرة40

41
ت�شغيل و�شيلــة النقل الربي

 فـي الن�ش�ط ببط�قة ت�شغيل منتهية
غرامة مقداره� )50( ري�ال عم�ني�

42
عدم االحتفـ�ظ ببط�قــة الت�شغيـــل 

داخـــل و�شيلة النقل الربي
غرامة مقداره� )20( ري�ال عم�ني�

43
ا�شتخــــــدام مركبـــــة مظهرهـــــ� 

اخل�رجـــي اأو الداخلي غري الئق
غرامة مقداره� )50( ري�ال عم�ني�

44
عــدم و�شـع لوحــ�ت منـــع التدخـــني 

داخـــل و�شيلة النقل الربي
غرامة مقداره� )20( ري�ال عم�ني�

تابع : ملحـــق رقــم ) 2 ( ق�ئمـة املخ�لفـ�ت واجلـزاءات االإداريـة
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45

تركــيب نــوع عــداد احت�شـــ�ب االأجــرة 

غيــر مط�بــق ال�شــــروط واملوا�شفـــــ�ت 

املعتمـــــدة مــن الوزارة

غرامــة مقدارهـــ� )200( ري�ل عم�ين

غرامة مقداره� )100( ري�ل عم�ينعدم �شالحية عداد احت�ش�ب االأجرة46

47
عـــــدم مع�يــــرة عـــــداد احت�شـــــ�ب االأجـــــرة 

مــن قبــل الوكيـــل كـــل )6( �ستـــة اأ�سهــر
غرامة مقداره� )100( ري�ل عم�ين

48
عــدم االحتفــ�ظ ب�شهـــــ�دة مع�يـــرة عـــداد 

احت�شـــ�ب االأجــــرة فــــي املركبـــة
غرامة مقداره� )100( ري�ل عم�ين

49

تركيـــب لوحـــة م�شيئــــــة

 اأعلـــى مركـــبـــة االأجـــرة ال تتط�بـــق

 مـــع ال�شكـــل املعـــتمــد من الوزارة

غرامة مقداره� )30( ري�ال عم�ني�

غرامة مقداره� )30( ري�ال عم�ني�عدم توفـري لوحة التعريف فـي املركبة50

غرامة مقداره� )10( ري�الت عم�نيةتلــف لوحـــة التعريـــف فـي املركبــة51

52
عدم تركيب لوحة التعريف

 خلف مقعد ال�ش�ئق
غرامة مقداره� )20( ري�ال عم�ني�

53
لوحـــة التعريـــف ال تتط�بــــق 

مـــع ال�شــــكل وال�شروط املعتمدة
غرامة مقداره� )20( ري�ال عم�ني�

54
لوحــة التعريــف ال ت�شمل جميع 

البي�ن�ت املطلوبة
غرامة مقداره� )20( ري�ال عم�ني�

غرامة مقداره� )50( ري�ال عم�ني�خم�لفة تعرفة اأ�شع�ر النقل55

56
النقل بو�ش�ئل النـــقل البـــري 

مـــن اأمـــ�كن غري مرخ�ص له به�
غرامة مقداره� )50( ري�ال عم�ني�

تابع : ملحـــق رقــم ) 2 ( ق�ئمـة املخ�لفـ�ت واجلـزاءات االإداريـة
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1227(

وزارة القـــوى العاملـــة

اإعـــــالن

ب�ســاأن طلــب ت�سجيــل نقابــة عماليــة

تعلن وزارة القــوى العاملــة ا�شتنادا اإىل القرار الـوزاري رقم 2012/570 ب�شاأن نظام ت�شكيـل 

وعمل وت�شجيل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �شلطنة عمان ، 

اأن عمال ) ال�شركة الوطنية خلدمات الهاتف املحدودة ( تقدموا اإىل املديريـة الـعامة للرعاية 

العماليـة بالوزارة بطلـــب ت�شجيــل نقابـــة عماليــــة ، ولكـــل مت�شــرر احلق فـــي االعتـرا�ض 

على هذا الطلب ، على اأن يكـــون اعرتا�شه م�شببا واأن يتقدم به اإىل جلنة بحث االعرتا�شــات 

امل�شكلة بالـــوزارة لهذا الغر�ض ، وذلك خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن .

اإعـــــالن

ب�ســاأن طلــب ت�سجيــل نقابــة عماليــة

تعلن وزارة القــوى العاملــة ا�شتنادا اإىل القرار الـوزاري رقم 2012/570 ب�شاأن نظام ت�شكيـل 

وعمل وت�شجيل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �شلطنة عمان ، 

اأن عمال )منتجــــع روتانـــا ( تقدموا اإىل املديريـة الـعامة للرعاية العماليـة بالوزارة بطلـــب 

ت�شجيــل نقابـــة عماليــــة ، ولكـــل مت�شــرر احلق فـــي االعتـرا�ض علـــى هـــذا الطلــب ، على اأن 

يكـــون اعرتا�شه م�شببا واأن يتقدم به اإىل جلنة بحث االعرتا�شــات امل�شكلة بالـــوزارة لهذا 

الغر�ض ، وذلك خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن .
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وزارة التجـــارة وال�صناعـــة

اإعـــــــــالن

تعلـــن دائـــرة امللكيـــة الفكريــــة عـن طلبـــات البـــــراءات املقبولـــة ، وعلـــى كـــل ذي م�صلحــــة 

احلق فـي االعتـــــرا�ض اأمــــام الدائرة خــــالل )120( يومـــا من تــــــاريــخ الن�صر ، وذلــك طبقـــا 

للمــــادة ) 9-5-ج ( ، وفقـــــا الأحكــــــام قانـــون حقــــوق امللكيــــة ال�صناعيـــــة ال�صــــادر باملر�صـــــوم 

ال�صلطــــانــي رقـــــــــم 2008/67 واملـــــــــــادة )31( مـــــن الئحتــــــــه التنفـيذيـــــة ال�صــــــــادرة بالقــــــــرار 

الـــــــــــوزاري رقـــــم 2008/105 . 

رمـــوز البيانـــات الببليوجرافـية

الرمــــــزالبيــان الببليوجرافـي

21رقم الطلب

22تاريخ تقدمي الطلب

31رقم االأ�صبقــية

32تاريخ االأ�صبقيــة

33بلد االأ�صبقية

54ت�صمية االخرتاع

57الو�صف املخت�صر

71ا�سم طالب الرباءة

72ا�سم املخرتع

73ا�صم املمنوح له احلق فـي امللكية
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)21(OM/P/2012/00152

)22(16/7/2012

)31(RU2010103074 - PCT/RU2011/000049

)32( 29/1/2010 - 28/1/2011 

)33(RU - RU

نظام حفـــاز وعمليـــات لت�صكيـــل مركــــب ثالثي )م�صتــــرك( االأولفـينــــات وبلمــــرة )54(

)م�صرتكة( الأوليغومرات اأولفـينية .

يتعلق االخرتاع مبجال اإنتاج بوليمرات وبوليمرات م�صرتكة )مركب م�صكل من )57(

اأكرث( من االأوليغومرات )قليل الوحدات( االأولفـينية املنتجة من  اأو  موحودين 

خالل تفاعل ت�صكيل مركب ثالثي ملونومرات )موحودات( االأولفـني . املو�صوف 

هو : عملية ت�صمل اإنتاج اأوليغومرات اأولفـني مب�صاعدة نظام حفاز لت�صكيل مركب 

اإ�صعاع )UHF( لتن�صيط العنا�صر املفردة لنظام حفاز  ثالثي حم�صر با�صتعمال 

الثالثي  املركب  لت�صكيل  حفاز  نظام  ا�صتعمال  اأن  كما   . الثالثي  املركب  ت�صكيل 

املح�صن بهذه الطريقة وذي ن�صاط زائد يقدم تاأثريا زائدا فـي اإنتاج اأوليغومرات 

االأولفـني من االإيثيلني اأو مونومرات اأولفـني اأخرى . اإيثيلني بني �صغط خفـيف . 

ومن ثم تخ�صع اأوليغومرات االأولفـني املنتجة بهذه الطريقة اإىل عملية البلمرة 

التاأثري  . ويكمن  الفن  املعروفة فـي  العمليات  با�صتعمال  امل�صرتكة  البلمرة  اأو 

التقني فـي زيادة تاأثري )فعالية( اإنتاج اأوليغومرات االأولفـني والتي ت�صتعمل فـيما 

بعد فـي تفاعل بلمرة اأو بلمرة م�صرتكة .

)71(CLOSED JOINT STOCK COMPANY SIBUR HOLDING

 )72(ZILBERSHTEIN Timur Mikhailovich 
LIPSKIKH Maxim Vladimirovich
NOSIKOV Alexei Alexandrovich

NESYN Georgy Viktorovich
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)21(OM/P/2015/000278

)22(21/10/2015

)31( JP 2013 108116 

)32(22/5/2013

)33(JP

طريقة وجهاز لت�صنيع لوح من اجلب�ض .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل با�صتخدام لوح ت�صكيل �صفلي )8( يت�صمن : ج�صم رئي�صي )57(

للوح �صفلي )10( مكونا من مادة مو�صلة كهربائيا ، اإلكرتود �صفلي )12( مغمور 

فـي اجل�صم الرئي�صي للوح ال�صفلي )10( ، ويكون االإلكرتود املغمور ال�صفلي )12(

معزوال كهربائيا عن اجل�صم الرئي�صي للوح ال�صفلي )10( بوا�صطة عــازل )14( ، 

ويتم غمره بحيث يتم ك�صف جزء منه على �صطح اجل�صم الرئي�صي للوح ال�صفلي 

)10( والتالم�ض مع رقاقة ورقية مبطنة �صفلية )16( .

)71(YOSHINO GYPSUM Co. Ltd - YOSHIDA TSOYOSHI 

 )72(NOGUCHI Tomohiro 

HIMENO Akira 

YOSHIDA Tsuyoshi
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)21(OM/P/2008/000132

)22(26/7/2008

)31(US11/339.972 - PCT/US2007/001839

)32(26/1/2006 - 24/1/2007

)33(US – US

نظام الإعادة �صحن بطارية فـي �صرير رافع نقال ، ي�صتخدم فـي �صيارات االإ�صعاف )54(

ويتم ت�صغيله بو�صائل كهروهيدروليكية مع نظام كهربائي ملركبة طوارئ .

يتعلق االخرتاع ب�صرير اإ�صعاف قابل للطي ويتم ت�صغيله هيدروليكيا . ويحتوي )57(

بينهما  تقع  داعمة  واآلية  عجالت  على  تتحرك  وقاعدة  داعم  اإطار  على  ال�صرير 

االإطار  اإىل  ن�صبة  العلوي  االإطار  يعمل هيدروليكيا على حتريك  رافع  نظام  مع 

ال�صفلي لل�صرير . وي�صمح نظام الرفع باأن ي�صعد مرافق واحد اإىل ال�صرير النقال 

ي�صعد  واأن   ، بينهما  حت�صى  ال  وموا�صع  مرتفع  اآخر  اإىل  منخف�ض  مو�صع  من 

اإىل القاعدة املتحركة على عجالت ن�صبة اإىل االإطار الداعم بحيث ميكن بذلك 

ت�صبيط مو�صع ال�صرير النقال فـي �صطح مرتفع مثل منت �صيارة االإ�صعاف . ويتم 

اأي�صا توفـري و�صيلة حتكم يدوية ت�صتخدم فـي دعم البطارية وحفظ قدرتها فـي 

احلاالت التي تنفذ فـيها تلك القدرة . وقد ي�صتخدم اأي�صا منط التحكم اليدوي 

 ، املحركة  القدرة  م�صاعدة  دون  خف�صه  اأو  النقال  ال�صرير  رفع  حالة  فـي  اأعاله 

وفـي حالة اإ�صقاط املحامل ال�صفلية عند االإنزال من املركبة ، وفـي حالة رفع تلك 

املحامل عند التحميل فـي املركبة . ويتم هنا اأي�صا الك�صف عن نظام الإعادة �صحن 

نظام  مع  كهروهيدروليكية  بو�صائل  ت�صغيله  يتم  نقال  رافع  �صرير  فـي  بطارية 

كهربائي ملركبة طوارئ . 

)71(FERNO WASHINGTON INC.

 )72(SUTTON W Dale Sr
CHOY Earl

CHINN Robert
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)21(OM/P/2015/000262

)22(4/10/2015

)31(PCT/PH2013/000011 

)32(5/4/2013

)33( PH

حامل اأنابيب كبلي .)54(

اإن�صائية )57( عنا�صر  من  جتميعة  عن  عبارة  كبلي  اأنابيب  بحامل  االخرتاع  يتعلق 

 . تقليدي  اأنابيب  م�صابها حلامل  ليعمل  متينا  اإن�صائيا  اإطارا  لت�صكل  معا  جتمع 

ي�صتخدم االخرتاع كبالت �صد لدعم احلركات العر�صية الإطارات عر�صية بامتداد 

االجتاه الطويل . يتم ب�صكل رئي�صي تثبيت كبالت ال�صد بهياكل التثبيت الرئي�صية 

املو�صوعة ا�صرتاتيجيا عند كل من طرفـي جتميعة حامل االأنابيب الكبلي . هذه 

التجميعة االإن�صائية عبارة عن حامل اأنابيب بدون دعامات تلغي متاما اعتبارات 

ا�صطـــدام االأنابيــب باأي عنا�صـــر تدعيم . هذا االبتكار قد اأخذ فوائده االإن�صائية 

من عمود مركب م�صنوع من �صلب وخر�صانة مع و�صلة جا�صئة متاما عند القاعدة 

وو�صالت تو�صيل ملحومة متاما لكمرات عر�صية واأعمدة . االخرتاع يعد نظاما 

اإن�صائيا فريدا ينظر اإليه باعتباره بديال منا�صبا حلامل االأنابيب التقليدية .

)71(GARCIA Rolando S.

 )72(GARCIA Rolando S. 
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)21(OM/P/2016/000030

)22(4/2/2016

)31( JP 2013169317 - PCT/JP2014/071141 

)32(19/8/2013 - 11/8/2014   

)33( JP – JP

نظام وطريقة لزراعة نبات .)54(

)57( )PVA( نظام وطريقة لزراعة نبات ، تت�صف باأن الطبقة الرقيقة القائمة على

30م( ي�صمل  املاء )عند درجة حرارة  التوازن فـي  حتتوي على درجة من ت�صخم 

ما بني )125-250%( وزاوية فقد )tan( فـي حالة ت�صخم التوازن فـي املاء )عند 

درجة حرارة 30م( ي�صمل ما بني )0.005-0.2.( . ميكن ا�صتخدام النظام والطريقة 

وفقا لالخرتاع احلايل ، التي متكن من زراعة النباتات لفرتة طويلة من الوقت 

النبات  ت�صيب  التي   ، اإلخ   ... الدقيقة  بالكائنات  العدوى  من  النبات  حماية  مع 

باالأمرا�ض ، فـي جماالت الزراعة و�صناعة الدواء .

)71(MEBIOL INC

 )72(MORI Yuichi

MIURA Shigeki

MIZUTANI Tomoyoshi

YOSHIOKA Hiroshi

OKAMOTO Akihiro
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)21(OM/P/2015/000201

)22(16/8/2015

)31( GB 1302707.3 - PCT/EP2014/052495

)32(15/2/2013 - 7/2/2014 

)33( GB - EP  

طريقة لعمل مناذج خا�صة بحجم حتت �صطح االأر�ض .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل بالك�صف عن طريقة ملراقبة اأداء حجم حتت �صطح االأر�ض . )57(

ت�صتمل الطريقـــة على حتويـــل متغري وحيد منف�صل اأو جمموعــــة مـــن املتغيــــرات 

لــه قيم  كــل متغيــر منف�صل  االأر�ض  �صمــة احلجــم حتت �صطح  املنف�صلــة ت�صــف 

، مبتغريات املوؤ�صر )N( كل له )2( من القيم   )N/2( حيث )N( منف�صلة ممكنة

املنف�صلة املمكنة لكل من فئتي القيم لكل متغري موؤ�صر حتديد امل�صافة املتباينة 

وفقا لواجهة حتول القيمة ، حتويل كل من متغريات املوؤ�صرات اإىل متغري م�صتمر 

وا�صتخدام  القيمة  واجهة حتول  اإىل  املحددة  املتباينة  امل�صافة  با�صتخدام  مناظر 

املتغريات امل�صتمرة بعملية مطابقة النتائج ال�صابقة .

)71(Total S.A.

 )72(BERGEY Pierre

ABADPOUR Anahita
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)21(OM/P/2014/000098

)22(7/5/2014

)31(PCT/TR2011/000265 

)32(10/11/2011 

)33(TR

طريقة الإعادة تدوير ت�صنيع مواد نفايات اللدائن احلرارية وا�صتخدام تلك )54(

اللدائن احلرارية املعاد تدويرها فـي اإنتاج مادة مراآبة .

يتعلــق هــذا االختــراع بطريقــة الإنتـــاج مـــواد مراآبة لدنة باحلرارة عاليــة القـــوة )57(

ومنخف�صــة التكلــفة عــن طريــق معاجلــة ومعاملة املخلفات البال�صتيكية ببع�ض 

املعادن . هدف االخرتاع هو ت�صمني طريقة اإعادة تدوير حيث حتتوي على اآميات 

اآبرية من م�صافات ، وبالتايل يتم احل�صول على مواد مراآبة بخ�صائ�ض قوة عالية . 

هدف اآخر لالخرتاع هو ت�صمني طريقة اإعادة تدوير ، حيث يتم ا�صتخدام اآميات 

اآبرية من امل�صافات فـي االإنتاج وعدم تلف املاآينات امل�صتخدمة فـي االإنتاج .

)71(GUVEN Ali Hakan

 )72(FUKUTA Makoto

GUVEN Ali Hakan
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)21(OM/P/2014/000272

)22(4/12/2014

)31(EP 12170700.4 - PCT/NL2013/050395 

)32( 4/6/2012 -  4/6/2013

)33( EP - NL

عملية ف�صل غ�صاء مب�صاعدة البلورة .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل بعملية لف�صل مركب عن تيار تغذية مائي يكون املركب )57(

اإ�صافة   : يلي  ما  على  االخرتاع  فـي  الواردة  العملية  ت�صتمل   . به  مذابا  املذكور 

االأقل من  بلورة جزء على  اإىل  يوؤدي  ما  املذكور وهو  التغذية  لتيار  بلورة  عامل 

املركب االأول املذكور ، فـيتكون خليط من البلورات و�صائل - ف�صل جزء على االأقل 

من البلورات عن ال�صائل ، ب�صكل يوؤدي اإىل ترك مادة طافـية - اإخ�صاع جزء على 

االأقل من املادة الطافـية لعملية ف�صل غ�صاء ب�صكل يوؤدي اإىل تكون مادة مركزة 

حيث ي�صتمل عامل البلورة على مركب ثان بقابلية اأعلى للذوبان فـي املاء مقارنة 

باملركب االأول ، وحيث ت�صتمل عملية ف�صل الغ�صاء املذكورة على التقطري الغ�صائي 

اأو التقطري التنا�صحي اأو توليفة منهما .

)71(NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST 

NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO

 )72(VAN RENESSE VAN DUIVENBODE Johannes Alexander Diederik

ROELANDS Cornelis Petrus Marcus

VAN MEDEVOORT Jolanda

CREUSEN Raymond Johannes Maria
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)21(OM/P/2015/000239

)22(15/9/2015

)31(DE 102013102674.5 - PCT/DE2014/000128 

)32(15/3/2013 - 12/3/2014 

)33(DE - DE

نظام لتقدمي االأطعمة وامل�صروبات وطريقة لت�صغيله .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل بنظام لتقدمي االأطعمة وامل�صروبات )1( ، ي�صتمل على )57(

منطقة عمل واحدة على االأقل )2( للطبخ و/اأو حت�صري الوجبات و/اأو امل�صروبات 

ومنطقة عمالء واحدة على االأقل )3( يتم ربط منطقة العمل )2( ومنطقة 

العمالء )3( بوا�صطة نظام نقل )4( للوجبات و/اأو امل�صروبات . يتم ت�صميم نظام 

النقل )4( لنقل الوجبات و/اأو امل�صروبات من منطقة العمل )2( اإىل منطقة 

العمالء )3( . وي�صتمل نظام النقل )4( على ق�صم نقل اأول واحد على االأقل )5( 

يتم فـي بع�ض اأق�صامه على االأقل نقل الوجبات و/اأو امل�صروبات من منطقة العمل 

باأن  . يتميز االخرتاع  اإىل منطقة العمالء )3( بوا�صطة اجلاذبية االأر�صية   )2(

نظام النقل )4( يحتوي على ق�صم نقل ثان )6( موجود قبل ق�صم النقل االأول )5( 

الثاين  النقل  امل�صروبات يحتوي ق�صم  فـي اجتاه نقل حمدد )A( للوجبات و/اأو 

)6( على م�صعد )7( مت ت�صميمه لنقل الوجبات و/اأو امل�صروبات اإىل مكان اأعلى 

بالن�صبة ملنطقة العمالء )3( . كما يتعلق االخرتاع بطريقة لت�صغيل نظام تقدمي 

االأطعمة وامل�صروبات وفقا لالخرتاع .

)71(HEINEMACK GMBH

 )72(MACK Michael
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)21(OM/P/2013/000052

)22(10/3/2013

)31( SE 1051094.9 - PCT/SE2011/051205

)32( 21/10/2010 - 7/10/2011  

)33(SE - SE

جهاز يت�صمن فوهة ر�ض م�صغوطة لتنظيف قما�ض تر�صيح فـي مر�صح قر�صي .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل بجهاز لتنظيف قما�ض تر�صيح )4( لعن�صر تر�صيح )3( )57(

واحــد علــى االأقــل فـي مر�صــح قر�صــي دوار )1( يت�صمن اأنبوب غ�صل واحد على 

االأقل )6( يتم و�صع املحور املركزي له بني عن�صري املر�صح املتوازيني املتجاورين 

بعيدا عن  اجتاه  فـي  و�صعه  يتم   )9( االأقل  على  واحدا  يت�صمن خمرجا  والذي 

قما�ض الرت�صيح املناظر )4( وفوهة ر�ض واحدة على االأقل )5( مت�صلة باملخرج 

املذكور )9( . متتد و�صلة )13( اإىل فوهة الر�ض )5( بالتوازي ب�صكل اأ�صا�صي مع 

عن�صر املر�صح املذكور )3( وتت�صمن فوهة الر�ض )5( قناة اإعادة توجيه زاوية )14( 

لتوزيع �صائل التنظيف فـي اجتاه قما�ض الرت�صيح )4( لعن�صر املر�صح املذكور )3( . 

يتم و�صع جمموعة من فوهــــات الر�ض )5( فـي اأزواج حول اأنبوب الغ�صـــل املذكــــور 

)6( حيث يتم و�صع فتحات املخرج املناظرة لها )8( على م�صافة من عن�صر املر�صح 

املناظر )3( والذي يكون اأكرب من ن�صف امل�صافة بني عن�صري املر�صح املتوازيني 

املتجاورين )3( .

)71(VEOLIA WATER SOLUTIONS TECHNOLOGIES SUPPORT

 )72(LARSSON Per
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)21(OM/P/2012/000247

)22(05/12/2012

)31(US 12/795.665 - PCT/US2011/038875 

)32(6/8/2010 - 2/6/2011 

)33(US - US

نظام وطريقة للتدخل فـي بئر باأنبوب ملتف .)54(

جهاز له اإطار تدعيم منوذجي ب�صطح قمي . وال�صطح القمي له ممر فـيه وبرج )57(

مركب على �صطح قمة . ويركب اللوح القابل للحركة وامل�صار فـي املمر . ويو�صل 

اللوح القابل للتحرك قابال لالنزالق على امل�صار . وتو�صع من�صدة دوارة دعامية 

فـي داخل اإطار التدعيم النموذجي وتعلق اأنابيب منف�صلة . ويو�صل لوح وجه بني 

اللوح  االأول من  الثقب  ويركب على  املتحرك  باللوح  ت�صغيليا  اأنبوب  راأ�ض حاقن 

القابل للحركة . ويو�صع الثقب االأول فوق البئر فـي و�صع اأول . وتو�صع املن�صدة 

الدوارة فوق البئر فـي و�صع ثان . ويركب اجلهاز على عربة نقل فـي و�صع نقل 

. ويجري  فـي و�صع قائم  رافعة اجلهاز  اآلية  . وترفع  البئر  اإىل مو�صع  ويحرك 

عمل التدخل فـي البئر باالأنبوبة امللتفة واالأنابيب املنف�صلة .

)71(DEVIN INTERNATIONAL INC

 )72(MONCUS James Devin

MILLER James Hayden
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)21(OM/P/2015/000071

)22(22/3/2015

)31(DE 10 2012 109 186.2 - PCT/EP2013/070251 

)32( 27/9/2012 - 27/9/2013 

)33(DE - EP

كب�صولة اأحادية اال�صتخدام تت�صمن عن�صرا مر�صحا مت�صال بها بوا�صطة عن�صر )54(

منع ت�صرب .

يتعلق االخرتاع احلايل بكب�صولة اأحادية اال�صتخدام لتح�صري م�صروب ، تت�صمن )57(

جدارا جانبيا وقاعا حيث يحددان �صويا حيزا وعن�صرا مر�صحا يكون حمكم بالقاع 

داخل احليز املذكور .

)71(K-fee System GmbH

 )72(KRUGER Marc
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)21(OM/P/2015/000218

)22(3/9/2015

)31(US 12/835797- US 61/772138 - PCT/IB2014/059406 

)32(15/3/2013 - 4/3/2013 - 3/3/2014 

)33(US - US - IB

نظام وطريقة لقيا�ض معلومات مركبة متحركة با�صتخدام مقيا�ض انك�صار النطاق )54(

الزمني الكهربائي .

مركبـــة )57( معلومـــات  لقيـــا�ض  وطرق  اأجهزة  نظم  بتوفـري  احلايل  االخرتاع  يتعلق 

متحركــة . ميكــن قيــا�ض معلومــات مركبــة متحركــة بوا�صطــة م�صت�صعــر مهيــئ 

املتحركــــة حيث تعمل واحدة  املركبة  اأكرث من عجالت  اأو  لال�صتجابــــة لواحـــدة 

اأو اأكرث من العجالت على تغيري املعاوقة املميزة للم�صت�صعر عند مو�صع تالم�ض 

اإ�صارة  نظام معاجلة  فـي  الكهربائي  االنك�صار  تو�صيل مقيا�ض  . ميكن  العجالت 

امل�صت�صعر  معاوقة  فـي  التغري  قيا�ض  على  قادرا  يكون  والذي  الزمني  النطاق 

وحتويل تغري املعاوقة اإىل اإ�صارة ب�صورة فعالة بامل�صت�صعر . ي�صتقبل نظام معاجلة 

بيانات االإ�صارة وي�صتخل�ض معلومات املركبة املتحركة منها .

)71(INTERNATIONAL ROAD DYNAMICS INC

 )72(MEIER Ian Robert

HANSON Randal Leroy

HAICHERT Tyler William

LOCKERBIE MICHAEL DAVID
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)21(OM/P/2012/00240

)22(24/11/2012

)31(B02010A000397  -  PCT/IB2011/052634

)32( 18/6/2010 - 16/6/2011 

)33(IT - IB

قالب لإن�صاء عن�صر حماية واأمان من نوع احل�صية وطريقة لت�صنيعه .)54(

نـــوع احل�صيـــة )57( واأمـــان مـــن  يتعلق الخرتاع احلايل بقالب لإن�صاء عن�صر حماية 

ي�صتمل على اإطار علوي )10( واإطار �صفلي )30( وجمموعـــة من القوالــب ال�صغرية 

مت�صلة بالإطار ال�صفلي وعلى وجه التحديد منا�صبة اأثناء ال�صتخـــدام ل�صتقبال 

مادة اأ�صمنتية . ومتثل الأطر العلوية وال�صفلية هياكل على �صكل وحدات ت�صتمل 

كل منها على جمموعة من العنا�صر احلاملة التي تت�صل ب�صكل انتقائي ببع�صها 

البعـــ�ض ويكــون العــدد و/اأو الطـــول بالن�صبـــة للعنا�صـــر احلاملـــة متبايـنـــا اأثنـــاء 

ال�صتخدام ، وذلك لتباين طول و/اأو عر�ض القالب .

)71(OFFICINE MACCAFERRI S  P A

 )72(FERRAIOLO Francesco
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)21(OM/P/2014/00123

)22(12/6/2014

)31(    A1815/2011 - PCT/AT2012/000309 

)32( 12/12/2011 - 7/12/2012 

)33( AT  -  AT  

جدائل �صعر بديلة بها عن�صر للدمج مع ال�صعر .)54(

مـــن )57( تتكـــون  ال�صعــر  مــع  للدمج  بها عن�صر  بديلة  �صعر  يتعلق الخرتاع بجديلة 

بديلة )2(  �صـــعر  بهـــا جديلـــة  احلـــراري  البال�صتيك  �صفيحة م�صطحة )1( من 

الراأ�ض  اآمن بجديلــة �صعر  اأجل �صمان دمج  مغرو�صة فـي نهايتها والتي بها من 

)4( ، مير �صلع واحد على الأقل )4( مائل بالن�صبة لجتاه اجلديلة يربز من اأحد 

اجلانبني امل�صطحني لل�صفيحة )1( . عنـــد قاعدتـــه قد يكون لل�صلع )3( تقريبا 

ال�صمك )د( لل�صفيحة )1( واجتاه النهايـــة احلرة منـــه قـــد يكـــون ال�صلـــع مدببا . 

مــن املفـــ�صل اأن يـــكون الرتـــفاع )h( لل�صلـــع )3( يقابـــل علـــى نحـــــو مفـــ�صل على 

الأكرث المتداد الطويل )1( لل�صفيحة )1( املمتدة فـي اجتاه اجلديلة .

)71(HAIRDREAMS HAARHANDELS GMBH

 )72(OTT Gerhard
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)21(OM/P/2015/00175

)22(14/7/2015

)31(13425007.5 - PCT/IB2014/058216

)32(14/4/2013 - 13/1/2014

)33(EP – IB

عار�صة �صكك حديدية مركبة .)54(

 يتعلق الخرتاع احلايل بعار�صة �صكك حديدية مركبة )1 50 100( تت�صمن غالف)57(

بنيـــوي م�صكـــل ولـــب  مـــادة مركبــــة  مــــن   تغطيــة خارجـــي )2 51 101( م�صـــنوع 

 )3 52 : 102( م�صنوع من مادة تت�صمن على الأقل اأ�صمنتا موجودا داخل غطاء

 الغالف اخلارجي املذكور )2 51 510 101( ، حيث يقدم غطاء الغالف اخلارجي

 املذكور )2 51 510 101( فـي  الواجهة اخلارجية العلوية )2اأ 51اأ 101اأ( اثنني من جمموعات

)G( احلزوز املتقابلة واملنف�صلة )4 53( املنا�صبة ل�صتقبال األواح التوجيه الزاوية

التـــي تنتمــي اإلـــى اأنظمـــة تثبيـــت مرنـــة جممعـــة م�صبقا )64( لتو�صيل اثنني من 

     الق�صبان املتناظرة )R( مع عار�صة ال�صكة احلديدية املذكورة )1 50 100 ( . 

)71(GREENRAIL S.R.L.

 )72(DE LISI Giovanni Maria
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)21(OM/P/2015/00132

)22(26/5/2015

)31(PCT/US2012/066523

)32(26/11/2012

)33(US

نقل ح�صا�ض .)54(

جهاز عالقة قد ي�صتخدم مع جهاز �صرج ج�صم . يت�صمـــن جهـــاز العالقـــة ج�صــما )57(

رئي�صــيا : ع�صو اإيقاف وع�صو اإحلاق . قد ي�صتقـــبل اجل�صـــم الرئي�صـــي ح�صا�صـــات . 

قد يتم تو�صيل ع�صو الإيقاف باجل�صم الرئي�صي لو�صع احل�صا�صات على اجل�صم 

اإ�صافـي قد يتم تو�صيل ع�صو الإحلاق باجل�صم الرئي�صي .  الرئي�صي ، على نحو 

اأي�صا قد يت�صل ع�صو الإحلاق ب�صكل قابل لالإزالة بجهاز �صرج اجل�صم فـي حالة 

من�صبة ، ويقوم بتوجيه اجل�صم الرئي�صي لتوجيه احل�صا�صات نحو ع�صو الإيقاف 

فـي احلالة املن�صبة  .

)71(SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V

 )72(SWIER  Kevin  E
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)21(OM/P/2015/00040

)22(10/2/2015

)31( GB 1302707.3 -  PCT/US2013/056461  

)32(24/8/2012 - 23/8/2013   

)33( US – US

نظام وطريقة لإجراء عمليات حث .)54(

يتعلق الخرتاع احلايل بتوفري نظام وطريقة لإجراء عملية اإحداث �صدع حول )57(

حفرة بئر تخرتق تكوينا جوفـيا . ميكن اأن حت�صل الطريقة على بيانات مدجمة 

ملوقع البئر . ميكن اأن تولد الطريقة منوذجا اأر�صيا ميكانيكيا با�صتخدام البيانات 

املدجمة ملوقع البئر . ميكن اأن حتاكي الطريقة تقاطعا ل�صدع هيدروليكي م�صتحث 

ب�صدع طبيعي با�صتخدام النموذج الأر�صي امليكانيكي . ميكن اأن حتدد الطريقة 

�صمات تقاطع ال�صدع الطبيعي املتقاطع . ميكن اأن تولد الطريقة اأي�صا خطة حث 

با�صتخدام النموذج الأر�صي امليكانيكي و�صمات التقاطع . ميكن اأن تت�صمن خطة 

احلث لزوجة مائع اأو معدل حقن مائع اإحداث �صدع . 

)71(SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B V

 )72(WENG Xiaowei

GU Hongren

KRESSE Olga
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)21(OM/P/2015/00098

)22(15/4/2015

)31(10  2013  0058586 - 10  2012  0118241 - PCT/KR2013/009539

)32( 23/5/2013 - 24/10/2012  - 24/10/2013 

)33( KR - KR - KR  

نظام وطريقة لإمداد حمرك �صفينة بوقود هجني .)54(

اإمداد وقود هجني ملحرك �صفينة . ويت�صمن )57( يتعلق هذا الخرتاع بتوفري نظام 

نظام اإمداد الوقود الهجني ملحرك ال�صفينة : جهــــاز �صغـــط م�صمما ل�صغط غاز 

منبعث بالغليان يتم توليده من غاز طبيعــي م�صــال )LNG( خمزن فـي �صهريج 

حمولة )LNG( وم�صخة �صغط عال م�صممـــة ل�صغط )LNG( يتم توفريه من 

�صهريج )LNG( وجهاز تبخيـــر م�صمـــم لتبخري )LNG( م�صغوط عن طريق 

م�صخة �صغط عال وحمرك وقود مزدوج )DF( يتم اإمداده بغاز )BOG( م�صغوط 

من خالل جهاز الن�صغاط فـي �صـــورة وقــــود . ي�صتخدم حمرك ال�صفينة غازا ذا 

�صغط عال م�صغوط عند درجة ترتاوح من )150( اإىل )400( بار فـي �صورة وقود 

ويتم ت�صغيله بوا�صطة )BOG( واحد على الأقل م�صغوط فـي جهاز الن�صغاط 

و)LNG( امل�صغوط فـي م�صخة ال�صغط العايل .

)71(DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING CO LTD

 )72(LEE Joon Chae
KIM Nam Soo

JUNG Seung Kyo
MOON Young Sik

JUNG Jeheon
CHOI Dong Kyu
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)21(OM/P/2015/00099
)22(15/4/2015
)31(10  2013  0073731-10  2012  0143522-10  2012  0118241- 

PCT/KR2013/009540
)32(11/12/2012 - 26/6/2013 - 24/10/2012 -   24/10/2013  
)33(KR - KR - KR - KR  
نظام معاجلة غاز م�صال ل�صفينة .)54(

يتعلق الخرتاع احلايل بتوفري نظام معاجلة غاز م�صال ل�صفينة والذي يت�صمن )57(

خزان �صحن لتخزين غاز طبيعي م�صال وحمركا ي�صتخدم الغاز الطبيعي امل�صال 

اأول  امل�صال : تيارا  املخزن فـي خزان �صحن كوقود . يت�صمن نظام معاجلة الغاز 

من غاز منبعث بالغليان والذي مت توليده من الغاز الطبيعي امل�صال فـي خزان 

ال�صحن ويتم تفريغه من خزان ال�صحن تيار ثان من الغاز املنبعث بالغليان والذي 

مت توفريه كوقود للمحرك فـي التيار الأول وتيار ثالث من الغاز املنبعث بالغليان 

فـي  الأول  التيار  �صغط  يتم   . الأول  التيار  فـي  للمحرك  توفريه  يتم  ل  والذي 

�صاغط ويت�صعب فيما بعد اإىل التيار الثاين والثالث . يتم ت�صييل التيار الثالث 

عن طريق تبادل احلرارة مع التيار الأول فـي مبادل حراري بحيث يتم التعامل 

با�صتخدام مربد  الت�صييل  لإعادة  ا�صتخدام جهاز  دون  بالغليان  املنبعث  الغاز  مع 

منف�صل .

)71(DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING CO LTD
 )72(KIM Nam Soo

JUNG Seung Kyo

MOON Young Sik

JUNG Jeheon

LEE Joon Chae

CHOI Dong Kyu
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)21(OM/P/2013/00050

)22(9/3/2013

)31(61/410.099-61/381.243- PCT/CA2011/001006

)32(  11/4/2010 - 9/9/2010 - 9/9/2011 

)33( US - US - CA

جهاز حفر دوار اأ�صفل احلفرة مع اأع�صاء تو�صيل بيني بالتكوين ونظام حتكم .)54(

يتعلق الخرتاع احلايل بجهاز حفر قابل للتوجيه ي�صم نظام حتكم بداخل مبيت )57(

اأ�صطواين مو�صل بلقمة حفر بها مكاب�ض قابلة لالمتداد قطريا . يتدفق مائع 

م�صغل للمكاب�ض من املبيت وخالل جتميعة ملعايرة املائع والتي تقوم بتوجيه املائع 

اإىل داخل قنوات املائع فـي لقمة احلفر والتي توؤدي اإىل املكاب�ض املناظرة . يقوم 

انتقائيا  املائع  بتدفق  لل�صماح  املائع  معايرة  جتميعة  فـي  بالتحكم  التحكم  نظام 

خالل قنوات املائع اإىل املكاب�ض واخلروج خالل فوهة فـي كل قناة مائع . يوؤدي 

التدفق النتقائي للمائع اإىل امتداد املكاب�ض فـي لقمة احلفر موؤقتا فـي الجتاه 

امل�صاد لنحراف حفرة بئر مرغوب فيها ومن ثم تنحرف بعيدا عن اخلط املركزي 

 )TFA( لثقـــب احلفـــر . وميكــن لتجميعــة معايــرة املائــع تثبيــت توجيـــه وتغييـــر

فـي لقمة احلفر بتحريك ع�صو علوي فـي جتميعــة معايـــرة املائــع . يت�صل نظام 

التحكم ولقمة احلفر بطريقة معينة لت�صهيل الإزالة من اأجل تغيري جزء توجـــيه 

لقمــة احلفر وت�صميم اأو قيا�ض بنية القطع ب�صكل متزامن .

)71(NATIONAL OILWELL VARCO L P

 )72(CLAUSEN  Jeffery

PRILL Jonathan Ryan
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)21(OM/P/2015/00145

)22(6/4/2015

)31(  12/03304 - PCT/FR2013/052922

)32(5/12/2012 - 3/12/2013 

)33(FR - FR

تركيبة من القار على �صكل حبيبات وطريقة لتح�صريها .)54(

يتعلق الخرتاع احلايل برتكيبة من القار على �صكل حبيبات ت�صتمل كل حبيبية )57(

على قلب وغالف ، وتت�صم بكتلة ملائة واحدة على الأقل من اجل�صيمات ترتاوح 

بيـــن )0.5( جـــم اإلـــى )2( جــم وي�صتمل القلب على ما يرتاوح بني )40%( اإىل 

)60%( بالوزن من قالب رابط ،)30%( اإىل )40%( بالوزن من بوليمر )4%( اإىل 

)6%( بالوزن من عامل توافق ، و)2%( اإلــى )15%( بالـــوزن من حـــ�صوة مـ�صادة 

لاللت�صاق وي�صتمل الغــالف علـــى عامــل م�صـــاد لاللت�صـــاق ويتعلق الختـــراع 

اأي�صا بطريقة لتح�صري الرتكيبة املذكورة وا�صتخدامها فـي م�صانع القار .

)71(EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS

 )72(LOUP  Frederic

KRAFFT Serge
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)21(OM/P/2015/00342

)22(28/12/2015

)31(13128970- PCT/GB2014/05202

)32( 18/7/2013 - 3/7/2014  

)33(GB - GB

طرق حم�صنة للرتكيب بالندماج الكهربي .)54(

يتعلق الخرتاع احلايل بتوفري حت�صينات لطرق الرتكيب بالندماج الكهربائي )57(

اأنبوب  وبطانة  الكهربي  بالدمج  تركيبة  بني  اللحامات  وتكرار  ا�صتمرارية  تتيح 

)اأو اأنبوب م�صتقل( . ت�صم تركيبة بالندماج الكهربي لربط اأجزاء اأنبوب مبطن 

عنا�صر ت�صخني لتكوين حلام واحد على الأقل بني الرتكيبة بالندماج الكهربي 

وبطانة اأنبوب ، ومع ذلك قبل اإجراء خطوة اللحام يتم ت�صخني الرتكيبة بالندماج 

الكهربي وتتمدد بالتايل ل�صمان التالم�ض مع بطانة الأنبوب . ويوفر الت�صخني 

امل�صبق لرتكيبة الندماج الكهربي اأي�صا درجة حرارة بداية حمددة �صلفا للرتكيبة 

والبطانة مما يوؤدي اإىل حت�صني موثوقية دورة الندماج . عالوة على ذلك ، ل 

تكون هناك حاجة مل�صابك اأو اإطارات دعم لدعم تركيبة الندماج الكهربائي فـي 

التعقيد ومن ثم   ، الدورات  اأزمنة  ، مع وجود انخفا�صات مناظرة فـي  مو�صعها 

التكلفة .

)71(PIONEER LINING TECHNOLOGY LIMITED

 )72(BARNES Stephen
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)21(OM/P/2014/00015

)22(20/1/2014

)31(VA2011A000023- PCT/EP2012/064331

)32(1/8/2011 - 20/7/2012 

)33(IT - EP

اإ�صافات لطالء ال�صرياميك .)54(

ا�صتخدام احلبيبات املنبثقة تت�صمن كاربوك�صى مثيل �صيليلوز وعلى الأقل اإ�صافة )57(

طالء �صرياميك اآخر لتح�صري قطع طالء ال�صرياميك .

)71(LAMBERTI SPA

 )72(VIGANO Laura

LI BASSI  Giuseppe

FLORIDI  Giovanni

CHIAVACCI  Dario

CANZIANI Mattia

CRESPI  Stefano

-78-



اجلريدة الر�سمية العدد )1227(

- 25

)21(OM/P/2015/00277

)22(20/10/2015

)31(2013-089081- PCT/JP2014/061212

)32( 22/4/2013 - 22/4/2014 

)33(JP - JP

نظام للتحكم فـي جهاز طرفـي .)54(

ينتمي كل من الأجهزة الطرفية )3( اإىل اإحدى املجموعات ويبداأ فـي الت�صغيل )57(

عند زمن بدء الت�صغيل ، ويقــــوم باإجـــراء معاجلـــة للجهـــاز الطرفــــي اأثـــناء زمـــن 

اأزمنة  الت�صال بعد م�صي زمن املوازنـــة . ي�صتخـــدم جهـــاز حتكـــم )2( جمـــموع 

الت�صال لالأجـــهزة الطرفية )3( التي تنتمي اإىل نف�ض املجموعة كزمن الت�صال 

اإىل  تنتمي  التي  الطرفية )3(  املوازنة لالأجهزة  يتـــم ح�صـاب زمن   . للمجموعة 

الطرفية  الأجهزة  الطرفـي بعد  بتنفيذ معاجلة اجلهاز  اأخـــرى تقوم  جمموعــة 

بنـــاء علـــى زمن الت�صال للمجموعة  ال�صابقـــة  التـــي تنتـــمي اإىل املجموعـــة   )3(

ال�صابقـــة . يــتم حتديــد زمن بدء ت�صغيل تال لكل جهاز طرفـي )3( بناء على زمن 

الت�صال وزمن املوازنة ويتم حتديده للجهاز الطرفـي )3( .

)71(TLV Co Ltd

 )72(HAGIHARA Kazunari
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)21(OM/P/2015/00305

)22(19/11/2015

)31(102013105399.8 - PCT/ EP2014/060842

)32(27/5/2013 - 26/5/2014

)33(DE - EP  

جهاز دوار وطريقة لتهيئة �صطح دلفنة .)54(

يتعلــق الختــراع احلالــي بجهــاز دوار )100( بــه قائــم دلفنــة )102( م�صتمل على )57(

بكرة )104اأ-ب 106اأ-ب(. ي�صم اجلهاز الدوار )100( اأداة تهيئة )112اأ-د( ميكن 

اأثناء  اأ-ب(   106 اأ-ب   104( البكرة  �صطح  من  ميكانيكيا  التلوث  اإزالة  بوا�صطتها 

عملية التدوير . يحتوي اجلهاز الدوار )100( على جهاز نقل مدفوع )114 اأ-د( 

ميكن بوا�صطته حتريك اأداة التهيئة )112 اأ-د( عرب �صطح البكرة )104 اأ-ب 106 اأ-ب( اإىل 

حد كبري فـي اجتاه طويل للبكرة اأثناء عملية الدوران . كذلـك يتعلق الخرتاع 

التلوث خ�صو�صـــا غـــالفا ميكانيكيا  اإزالة  بطريقة لتهيئة �صطح بكرة حيث تتم 

من �صطح )202( بكرة )104 اأ-ب 106 اأ-ب( بوا�صطة اأداة تهيئة )112 اأ-د( . يتم 

اأ-ب(   106 اأ-ب   104( البكرة   )202( �صطح  عرب  اأ-د(   112( التهيئة  اأداة  حتريك 

اإىل حد كبري فـي اجتاه طويل للبكرة اأثناء اإزالة التلوث وتتم اإزالة التلوث اأثناء 

عملية دوران البكرة )104 اأ-ب 106 اأ-ب( .

)71(HYDRO ALUMINIUM ROLLED PRODUCTS GMBH

 )72(PIESKE Hartmut

BAUES Josef

BÖHM Steffen

DRAESE Stephan
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)21(OM/P/2014/00092

)22(29/4/2014

)31(1151029.4 - PCT/ SE2012/051181

)32(2/11/2011 - 31/10/2012

)33(SE - SE  

طريقة وترتيبة لزراعة النباتات .)54(

. وت�صتمـــل الطريقــــة علـــى )57( النباتــــات  لـــزراعة  يتعلق الخرتاع احلايل بطريقـــة 

اخلطوات التالية : بذر بذور فـي و�صط الزراعة فـي اأ�صـ�ض معقمة )17( با�صتخدام 

جهاز بذر )7( ال�صماح باإنبات البذور فـي جهاز اإنبات )8( نقل الأ�ص�ض اأوتوماتيكيا 

خالل الدفيئة )2( لل�صماح بنمو البذور املنبتة فـــي �صـــورة نباتـــات )4( ، ح�صـــد 

النباتات النامية با�صتخدام اآلة حا�صدة )5( ، وتعقيم الأ�ص�ض مع و�صط الزراعة 

فـي جهاز تعقيم )6( بعد احل�صاد من اأجل تزويد اأ�ص�ض معقمة )17( مع و�صط 

زراعة . ويتعلق الخرتاع كذلك برتتيبة لإجراء الطريقة .

)71(PLANTAGON INTERNATIONAL AB

 )72(HASSLE Hans
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)21(OM/P/2014/00195

)22(18/9/2014

)31(BR1020120083400 - PCT/BR2013/000075

)32(19/3/2012 - 13/3/2013

)33(BR - BR  

عمليــة ونظــام لال�صتعــادة اجلافــة للج�صيمــات ذات احلبيبــات الدقيقــة ومتناهيــة )54(

الدقة من خام احلديد املوؤك�صد ووحدة ف�صل مغناطي�صي .

ي�صري الخرتاع احلايل اإىل نظام وطريقة للمعاجلة اجلافة متاما لنفايات خام )57(

احلديد من عمليات تعدين �صابقة منا�صبة لكل من معاجلة نفايات اخلام املرت�صبة 

فـي ال�صدود والنفايات املخزنة فـي اأكوام . يحل الخرتاع احلايل م�صاكل عمليات 

الف�صل املغناطي�صي التي ت�صتخدم الطريقة الرطبة ونزح ماء النفايات الق�صاء 

ال�صلبة فـي �صدود الحتجاز ، جتمع بوا�صطة  النفايات  التي تلقي  على املخاطر 

نظام وطريقة ، حيث يتم خف�ض درجة رطوبة اخلام عن طريق جمفف حتريك 

اإلـــى  ذلك  بعــــد  يتم فرزه  والذي  التلوث  ملنع  )با�صتخدام غاز طبيعي  ميكانيكي 

اأجزاء خمتلفة وف�صلها ميكانيكيا اأخريا بفارق هام عن كونها عملية جافة متاما( .  

)71(New Steel Solucoes Sustentaveis S.A

 )72(Mauro Fumyo Yamamoto
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)21(OM/P/2015/00336

)22(27/12/2015

)31(13117635- PCT/GB2014/051967

)32(1/7/2013 - 27/6/2015

)33(GB - GB  

حاوية �صحن متعددة املن�صات .)54(

يتعلق الخرتاع احلايل بتوفري حاوية �صحن متعددة املن�صات منا�صبة لال�صتخدام )57(

- من بني اأمور اأخرى -  فـي عمليات الإمداد باملوؤن اإىل طائرة . ت�صتمل احلاوية 

على من�صة عائمة و�صطح قابل للحركة راأ�صيا لل�صمـــاح بقدرة رفع اأحمال زائدة 

عن طريق اثنتني من مناطق التخزين املرتا�صة الراأ�صيــة مع مراعاة القيود على 

الرتفاع وتوفري ارتفاع راأ�ض كاف لل�صماح لطاقم موجود على الأر�ض بالو�صول 

اإىل داخل احلاوية .

)71(DEUTSCHE POST AG

 )72(DEFANIS Mark

ROBERTSON Kyle

BRYCE Martin

RICHARDSON Paul
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)21(OM/P/2015/00125

)22(20/5/2015

)31(13/683212- PCT/EP2013/003523

)32(21/11/2012 - 21/11/2013

)33(US - EP  

جهاز وطريقة ملعاجلة املاء اأ�صا�صا بال�صتبدال با�صتخدام جمال كهربائي ديناميكي .)54(

يتعلق الخرتاع احلايل بجهاز وطريقة وعملية ونظام ملعاجلة تيار ماء ، ويتميز ذلك )57(

الإلكرتودات  من  زوج  على  فولطية  بت�صليط  والنظام  والعملية  والطريقة  اجلهاز 

لتوليد جمال كهربائي بحيث يتم ت�صليط ذلك املجال الكهربائي عرب تيار املاء املار 

بني زوج من الإلكرتودات . وي�صتمل واحد على الأقل من زوج الإلكرتودات على فلز 

ال�صحنة املوجودة فـي  اأكرث من جمموعة الأيونات موجبة  اأو  ا�صتبدال واحد  ويتم 

اأو اأكرث من الأيونات موجبة ال�صحنة للفلز. بالإ�صافة اإىل ذلك ،  تيار املاء بواحد 

اأو  ال�صحنة مع واحد  �صالبة  الأيونات  اأكثـــر من جمموعة  اأو  واحـــد  تفاعـــل  ميـــكن 

اأكرث من الأيونات موجبة ال�صحنة للفلز لتكوين مركب اأيوين . وميكن تفاعل واحد 

اأو اأكرث من املجموعة املتبقية من الأيونات موجبة ال�صحنة مع واحد اأو اأكرث من 

جمموعة الأيونات �صالبة ال�صحنة .

)71(AANENSEN Ove T.

 )72(AANENSEN Ove T.

VALAND Dag Arild
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(1227) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

¿Ó```````YEG 
 É`````�ah á`````dƒÑ�ŸG á`````jQÉéàdG äÉ````eÓ©dG �`````«é°ùJ äÉ`````Ñ�W ø`````Y á`````jôµØdG á`````«µ�ŸG Iô````FGO ø```�©J

. 2008/67 ºbQ ÊÉ£�°ùdG �ƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG á«YÉæ°üdG á«µ�ŸG ¥ƒ�M ¿ƒfÉb �É```µMC’

   94130 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. ( º«�©àdG äÉeóN ) á°UÉN á°SQóe

   IQÉéà�d IQƒØ¶ŸG ¢ùª°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S ,  615 : Ü.Q 76 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2015/3/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   95715 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

 áYƒæ°üŸG á«fó©ŸG äÉéàæŸG Ö«côJ , IQÉ‚ ¢TQh  �ƒ«fƒŸCG ¢TQh , ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ�e

 ÜGƒ```HC’Gh ò```aGƒædG �```ãe ó```««°ûàdGh AÉæ```ÑdG »```a á``eóîà°ùŸGh É``¡JGP Ió``MƒdG »`a AGõLCG øe

. IOGó²G ¢TQhh á�KÉ‡ á«fó©e �É¨°TCGh , äÓ¶ŸGh ⁄Ó°ùdGh

  IóëàŸG …OQƒdG øHG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , §�°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG , �«°SôdG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2015/6/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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   103231 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 , ™�°ùdG ¢VôY , (�ÉªYC’G IQGOEG »`a IóYÉ°ùŸG) IóYÉ°ùŸG , AGô°ûdG äÉÑ�£d ájQGOEG äÉ÷É©e

 äÉeóN ,  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  äÉjÉ¨d  ä’É°üJ’G �FÉ°Sh ÈY ™�°ùdG  ¢VôY ,  áFõéàdÉH  ™«ÑdG

. (ájQÉŒ IóYÉ°ùe) á«LQÉÿG ±GôWC’ÉH áfÉ©à°S’G

 

  �.�.¢T á«ŸÉ©dG äÉ¡Lh : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 320: Ü.Q 646 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/6/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   103279 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. äGQÉ«°ùdG ™«ª�Jh äÉÑcôŸG áæjR Ö«côJ

  

�.�.¢T …õfhÈdG �É°SƒdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 119 : Ü.Q 458 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/6/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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   104290 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. �jƒ°ùàdGh äÉfÓYE’G

 

�.�.¢T á«LƒdƒæµàdG äÉeóî�d ´GóHE’G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 2143 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/8/24 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   106351 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. äÓØë�d ºF’ƒdG OGóYEG ïHÉ£e

  

  IQÉéà�d »°SQÉØdG ¿ÉÑ©°T øH óªfi øH ¬W : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 100 : Ü.Q 276 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/12/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat1227.indd   3 1/17/18   1:29 PM
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   106821 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 34 áÄØdG »`a

. ÚNóàdG äGhOCGh ôFÉé°S

 

  �.�.¢T ¬FÉcô°Th »µ�e : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 106 : Ü.Q 102 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/12/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   107041 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG IQÉŒ

 

   IQÉéà�d …Qõ©dG ó«©°S øH ¬`�dGóÑY øH ¢°ù«Y : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 512 : Ü.Q 96 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/1/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat1227.indd   4 1/17/18   1:29 PM
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   107994 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á�ª÷ÉH IõgÉ÷G ¢ùHÓŸGh á°ûªbC’G ™«H

   �.�.¢T IQÉéà�d áWÉ°SƒdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , áæWÉÑdG �Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/2/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   108159 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. áfÉ°†²G QhO

  

   á°UÉÿG ábÉW áfÉ°†M QGO : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , QÉØX á¶aÉfi , ábÉW áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/3/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat1227.indd   5 1/17/18   1:29 PM
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   108184 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. �«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dG IQÉŒ

  �.�.¢T …QÉ�©dG QÉªãà°SÓd »é«�ÿG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 211 : Ü.Q 1579 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/3/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   108753 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 34 áÄØdG »`a

. �ÑàdG

 

  �.�.¢T á«à°ùLƒ�dG áMGƒdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 124 : Ü.Q 87 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/3/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat1227.indd   6 1/17/18   1:29 PM
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   108755 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 34 áÄØdG »`a

. �ÑàdG

  �.�.¢T á«à°ùLƒ�dG áMGƒdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 124 : Ü.Q 87 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/3/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   108984 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ájQÉéàdG �ÉªYC’G ä’Éch

  

  �.�.¢T  è«�ÿG ô°TDƒe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/3/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1227) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   109043 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ä’Éch

 

  IQÉéà�d á«ŸÉ©dG ÊOR ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 2942 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/4/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   109092 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. 41 áÄØdÉH É©«ªL IOQGƒdG  ¿BGô�dG ß«`Ø– ¢SQGóe

  ËôµdG ¿BGô�dG ß«`Øëàd áÑ«W á°SQóe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 130 : Ü.Q 522 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/4/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat1227.indd   8 1/17/18   1:29 PM
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(1227) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   109307 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

. ájQÉª©ŸG äGQÉ°ûà°S’G ÖJÉµe

  

ájQÉª©ŸG äGQÉ°ûà°SÓd »`aÉ°UƒÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 1674 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/4/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   109774 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«�°ùàdG ÜÉ©dCGh »gÓŸG

  

   �.�.¢T ‹É°ùà�d …QGÈdG ⁄ÉY : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 121 : Ü.Q 917 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/5/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat1227.indd   9 1/17/18   1:29 PM
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(1227) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   109894 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 38 áÄØdG »`a

. á«YGPEG á£fi

 

  á«eÓYE’G äÉeóî�d ìô£e ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 1991 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/5/4 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   109970 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

. (á°üªfi) ÍdG �FGóH ™æ°Uh ¬àÄÑ©J hCG ¬æëW hCG ÍdG ¢ü«ª–

  

   IQÉéà�d »°SÉ°ù÷G �Éªg : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 116 : Ü.Q 64 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/5/8 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat1227.indd   10 1/17/18   1:29 PM
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(1227) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   110598 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

  . QƒîÑdGh áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh �«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dG IQÉŒ

  IQÉéà�d …ôaÉ¨dG ó«©°S øH ó«ªM øH �Óg : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , ô°TƒH , ôjƒÿG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/5/31 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   110837 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

. äÉjƒ�²Gh ôFÉ£ØdG

 

  �.�.¢T áeÉ©dG äÉeóî�d á«Hô©dG ™jQÉ°ûŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 515 : Ü.Q 7 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/6/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alamat1227.indd   11 1/17/18   1:29 PM
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(1227) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   111844 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

. á«dÉŸG äGQÉ°ûà°S’G ÖJÉµe

 

  ájQGOE’G äGQÉ°ûà°SÓd Í²G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 325 : Ü.Q 3399 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/7/31 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   112180 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

. ¬JÉéàæeh õÑÿG áYÉæ°U

 

  IQÉéà�d ájõfhÈdG AÉcôH ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 328 : Ü.Q 60: Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/8/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat1227.indd   12 1/17/18   1:29 PM
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(1227) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   112290 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. ¿Éæ°SC’G ÖW IOÉ«Y

 

   �.�.¢T »Ñ£dG êôe õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 133 : Ü.Q 153 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/8/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   112315 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

   . 35 áÄØdG »`a É©«ªL IOQGƒdG É¡Ø«�¨Jh äÉ«dÉªµdGh QƒgõdGh �ëàdGh ÉjGó¡dG ™«H äÉeóN

   �.�.¢T á«æWƒdG ô°üædG êGôHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 122 : Ü.Q 2 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/8/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat1227.indd   13 1/17/18   1:29 PM
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(1227) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   112526 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ÉjGó¡dGh á«©«Ñ£dG OhQƒdG ™«H

 

   ájƒªæàdG ™jQÉ°ûª�d ôgGõdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£�°S , 130 : Ü.Q 1602 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/8/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   112745 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ôFÉ°ü©dGh Ëôc ¢ùjB’G ô°UÉ©e äÓfi

 

  �.�.¢T  IóFGôdG QGô�à°S’G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 8 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/9/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat1227.indd   14 1/17/18   1:29 PM
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(1227) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   113177 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. �ƒNódG »`a ºµëàdGh áÑbGôŸG äGÒeÉc Ö«côJ

 

  IQÉéà�d º°SÉÑdG �Ñ�à°ùŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 315 : Ü.Q 237 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   113405 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. �«ªéàdG ´GƒfCGh ô©°ûdG �«`Ø°üJ

 

  IQÉéà�d è«�ÿG áfÉªL : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 324 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat1227.indd   15 1/17/18   1:29 PM
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(1227) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   113576 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 äGô°†ëà°ùeh êÉ«µŸG äÉéàæeh �«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dGh �«ªéàdG OGƒe ™«H äÉeóN

 á``jÉæ©�d  �```«ªéàdG  äGô```°†ëà°ùeh º```°ù÷ÉH  ájÉæ©dG  äÉéàæeh Iô°ûÑdÉH  ájÉæ©�d  �«ªéàdG

 OGƒe øe ( É¡��f øY GóY ) iôNCG äÉcô°ûd áYƒæàe äÉéàæe ™ªL , ô©°ûdG �«ªŒh ô©°ûdÉH

 Iô°ûÑdÉH  ájÉæ©dG  äÉéàæeh  êÉ«µŸG  äÉéàæeh  �«ªéàdG  äGô°†ëà°ùeh  Qƒ£©dGh  �«ªéàdG

 äGô```°†ëà°ùeh º```°ù÷ÉH á```jÉæ©dG  äÉé```àæeh Iô```°ûÑdÉH  á```jÉæ©�d �«```ªéàdG  äGô``°†ëà°ùeh

  òg AGô°Th ájDhQ ádƒ¡°ùH AÓª©�d íª°ùj É‡ ô©°ûdG �«ªŒh ô©°ûdÉH ájÉæ©�d �«```ªéàdG

 äÉ```éàæe  ø```e  á```FõéàdÉH  ™````«Ñ�d  á«fÓYEG  á�«°Sh  …CG  �Góîà°SÉH  äÉéàæŸG  ¢VôY  äÉéàæŸG

 äGô°†ëà°ùeh êÉ```«µŸG äÉ```éàæeh  �«```ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dGh �«ªéàdG äGô°†ëà°ùe

 á```jÉæ©�d �```«ªéàdG  äGô```°†ëà°ùeh º°ù```÷ÉH ájÉæ©dG  äÉéàæeh Iô°ûÑdÉH  ájÉæ©�d �«ªéàdG

. ÉjGó¡dGh äÉ«dÉªµdGh QƒgõdG ™«Hh , ô©°ûdG �«ªŒh ô©°ûdÉH

 

  �.�.¢T á«æWƒdG ô°üædG êGôHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£�°S , 122 : Ü.Q 8 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/10/16 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   113609 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

. á«æµ°ùdGÒZh á«æµ°ùdG IôLDƒŸG hCG  ácƒ�ªŸG äGQÉ�©dG ÒLCÉJh IQGOEG

  

   �.�.¢T IQÉéà�d á«ŸÉ©dG ÊOR ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£�°S , 215 : Ü.Q 121 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/10/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat1227.indd   16 1/17/18   1:29 PM
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(1227) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   113835 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

. äÉ°TÉ°ûdG ¢�Y º«ª°üJ äÉeóN

  

   IóFGôdG á�«Ñ©ŸG á�©°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 134 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/24 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   113850 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. äGQÉWE’G ìÓ°UEG

 

   á«ŸÉ©dG �aC’G ô�°U : º``````````````````````````````````°SÉH

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

  ¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 1218 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/25 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat1227.indd   17 1/17/18   1:29 PM
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(1227) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   113852 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

. äGQÉ�Y áWÉ°Sh

 

   IQÉéà�d AÉcôH á°SÉe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 320 : Ü.Q 303 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/25 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   113906 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ( äGQÉ«°ùdG º«à©Jh ¢ûdƒH) äGQÉ«°ùdÉH ájÉæ©dG

   á«ÑgòdG óeô°ùdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 118 : Ü.Q 347 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat1227.indd   18 1/17/18   1:29 PM
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(1227) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   113956 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

. êÉLO äÉ©£�eh Ióª› øLGhO

 

   OGÒà°S’Gh ójÈà�d ¢SGƒL ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 130 : Ü.Q 1735 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   113969 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. áfÉ°†²G QhO

   …ô°ù«©dG ¬`�dGóÑY õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 941 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat1227.indd   19 1/17/18   1:29 PM
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(1227) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   114080 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. º©£e

 

  �.�.¢T �Éª¨dG Qƒf : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 837 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   114270 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

. ‹B’G Ö°SÉ²G äÉµÑ°T ôjƒ£J

 

   á«æWƒdG �«�Y ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 2538 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/9 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat1227.indd   20 1/17/18   1:29 PM
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(1227) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   114279 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGQÉ¶ædG ™«H

  

   Iójó÷G »eô°†²G ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 133 : Ü.Q 41 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/9 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   114354 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¥ôØŸGh á�ª÷ÉH ™«H

 

   IQÉéà�d øjô©dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 312 : Ü.Q 3 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat1227.indd   21 1/17/18   1:29 PM
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(1227) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   114356 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¥ôØŸGh á�ª÷ÉH ™«H

 

  IQÉéà�d øjô©dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 312 : Ü.Q 3 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   114407 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. �ƒë�dG …ƒ°T äÓfi

 

   »ª�°ùŸG ó«©°S øH …óæ°S øH õjÉa : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , §�°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG , ídGƒŸG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1227) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   114569 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. äGQÉ«°ùdG ™«ª�Jh �«¶æJ

 

  äGQÉ«°ù�d ÉjGõe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , ¥Éà°SôdG áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   114602 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 19 áÄØdG »`a

. ¬YGƒfCG áaÉµH âæª°SC’G áYÉæ°U

 

  � ´ � ¢T âæª°SCÓd QGƒfC’G õeôg : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 131 : Ü.Q 468 : Ü .¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1227) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   114605 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. ÉZƒ«dG º«�©J

 

�.�.¢T á«dhódG ƒJÉHÉª°ûjQ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , §�°ùe á¶aÉfi , ìô£e , …óY …OGh : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   114620 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ájQÉŒ äÓfi áYƒª›

  

   �.�.¢T ájDhôdG áYƒª› : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 132 : Ü.Q 1989 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1227) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   114621 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ájQÉŒ äÓfi áYƒª›

 

   �.�.¢T ájDhôdG áYƒª› : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 132 : Ü.Q1989 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   114623 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 . ájQÉŒ äÓfi áYƒª›

   �.�.¢T ájDhôdG áYƒª› : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 132 : Ü.Q 1989 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1227) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   114691 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á�ª©à°ùŸGh Iójó÷G äÉÑcôŸG ™«H

 

  IQÉéà�d ±ƒØ¡dG ´ƒHQ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , §�°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   114988 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 ô```LÉàª�d á```FõéàdÉH ™```«ÑdG , ™```FÉ°†ÑdG ´Oƒ```à°ùe , OGÒà°S’Gh ôjó°üàdG ÖJÉµe , äGOGÈdG

. áYƒæàŸG á«dõæŸG ÊGhC’Gh äGhOCÓd á°ü°üîàŸG

 

  á�eÉµàŸG ™jQÉ°ûª�d è«�ÿG âædôH : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 516 : Ü.Q 4 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1227) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   114989 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 äÉ©ªéŸGh QƒªàdGh áLRÉ£dG äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØ�d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

. á«cÓ¡à°S’Gh ájQÉéàdG

 

  á�eÉµàŸG ™jQÉ°ûª�d è«�ÿG âædôH : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 516 : Ü.Q 4 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   115246 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

 É```¡YGƒfCG  ¢``````à°ûH  á```«``ª«�©àdG  ¢TQƒ```dGh äGô````°VÉëŸG á`````eÉbEG  õ```````cGôeh ,  º``````«�©àdG  äÉ`````eóN

. (á«ª«�©J äÉ```eóN)

   á°UÉÿG IQGó°üdG á°SQóe : º``````````````````````````````````°SÉH 

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

¿ÉªY áæ£�°S , 315 : Ü.Q 304 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1227) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   115247 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

É¡YGƒfCG ¢à°ûH á«ª«�©àdG ¢TQƒdGh äGô°VÉëŸG á```eÉbEG õcGôeh , º«``�©àdGh Ö```jQóàdG äÉ```eóN

. (ÖjQóJh á«ª«�©J äÉeóN)

   ájQGOE’Gh á«dÉŸG äÉ°SGQó�d »Hô©dG ó¡©ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 315  : Ü.Q 304 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   115248 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

 É`````¡YGƒfCG  ¢```à°ûH  á```«ª«�©àdG  ¢TQƒ````dGh  äGô````°VÉëŸG  á````eÉbEG  õ````cGôeh  ,  º`````«�©àdG  äÉ````eóN

. (á``«ª«�©J äÉ``eóN)

   á°UÉÿG »�°ùjO á°SQóe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 315  : Ü.Q 304 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat1227.indd   28 1/17/18   1:29 PM
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اجلريدة الر�سمية العدد )1227(

�إعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال 

ملكيتهــا وفقـــا لأحكـــام املـــادة )7/٩٤( من قانــون حقوق امللكيــة ال�سناعيــة ال�ســـادر باملر�ســـوم 

ال�سلطاين رقم 67/2٠٠٨ .

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 53٨٠ 

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠٠/٤/12م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 65٩ فـي 1٩٩٩/11/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : جوب ! جي ام بي ات�ش & كو.كيه جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سرتيل�سون اإيه.جي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سوتنو ني�سرتا�سة 21 ، ٨2٨٠ كريوز لينجني ، �سوي�سرا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٠/٨/3م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠17/12/7م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 53٨٠ 

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠٠/٤/12م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 65٩ فـي 1٩٩٩/11/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : �سرتيل�سون اإيه.جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : كوتي بي.فـي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : هولندية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سيفول بوليفارد 3٩3 ، تورين بي ، 111٨ بي جيه �سيفول ، هولندا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : هولندا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠17/6/15م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠17/12/7م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1227(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 73٠7

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 6

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠٠/٩/٩م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 67٠ فـي 2٠٠٠/5/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ا�سا ابلوي انرتان�ش �سيم�ستز اآي دي دي اإ�ش ايه بي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ا�سا ابلوي انرتان�ش �سيم�ستز ايه بي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سويدية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بوك�ش 131 ا�ش ايه - 261 22 لند�سكرونا ، ال�سويد 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : ال�سويد

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠17/7/3م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠17/12/7م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 73٠٨

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 7

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠٠/٩/٩م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 67٠ فـي 2٠٠٠/5/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ا�سا ابلوي انرتان�ش �سيم�ستز اآي دي دي اإ�ش ايه بي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ا�سا ابلوي انرتان�ش �سيم�ستز ايه بي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سويدية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بوك�ش 131 ا�ش ايه - 261 22 لند�سكرونا ، ال�سويد 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : ال�سويد

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠17/7/3م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠17/12/7م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 11٨٩٠

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : ٤2

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠1/1٠/٨م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 7٠٠ فـي 2٠٠1/٨/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : دكتورز ا�سو�سيت�ش انك 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سب واي اآي بي اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 7٠٠ اإ�ش.رويال بوليفارد ، مكتب رقم 5٠٠ ، ميامي �سربجنز 

اإف اإل 33166 ، الوليات املتحدة الأمريكية 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠16/1/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠17/12/7م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 2٨5٠5

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠5/11/3٠م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 7٩5 فـي 2٠٠5/7/16م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : تاكيدا جي ام بي ات�ش 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأ�سرتازينيكا اأيه بي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سويدية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : اإ�ش اإي - 151 ٨5 �سودرتاجلي ، ال�سويد

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : ال�سويد

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠17/1/1٠م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠17/12/7م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 2٩566

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠5/6/2٩م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 7٨7 فـي 2٠٠5/3/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : برو لين انرتنا�سيونال ، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سرتينجث اوف نيت�سر اإل اإل �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

، الوليات املتحدة   31٤٠5 اأيه  ، �سافانا ، جي  6٤ رو�ش روود  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

الأمريكية 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠13/11/15م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠17/12/7م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 2٩57٠

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠5/6/2٩م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 7٨7 فـي 2٠٠5/3/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : الربتو - كلفر كومباين

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سرتينجث اوف نيت�سر اإل اإل �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

، الوليات املتحدة   31٤٠5 اأيه  ، �سافانا ، جي  6٤ رو�ش روود  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

الأمريكية 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠13/11/15م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠17/12/7م

-116-



اجلريدة الر�سمية العدد )1227(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 3٠٤٤٨

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠5/11/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 7٩5 فـي 2٠٠5/7/16م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : تاكيدا جي ام بي ات�ش 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأ�سرتازينيكا اأيه بي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سويدية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : اإ�ش اإي - 151 ٨5 �سودرتاجلي ، ال�سويد

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : ال�سويد

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠17/1/1٠م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠17/12/7م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 3٤713

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠6/3/2٩م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٨٠2 فـي 2٠٠5/11/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : جوب ! جي ام بي ات�ش & كو.كيه جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سرتيل�سون اإيه.جي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سوتنو ني�سرتا�سة 21 ، ٨2٨٠ كريوز لينجني ، �سوي�سرا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٠/٨/3م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠17/12/7م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 3٤713

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠6/3/2٩م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٨٠2 فـي 2٠٠5/11/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : �سرتيل�سون اإيه.جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : كوتي بي.فـي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : هولندية - التجارة وال�سناعة 

111٨ بي جيه �سيفول ،  3٩3 ، تورين بي ،  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سيفول بوليفارد 

هولندا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : هولندا 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠17/6/15م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠17/12/7م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 36315

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠7/3/26م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٨1٩ فـي 2٠٠6/7/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : جوب ! جي ام بي ات�ش & كو.كيه جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سرتيل�سون اإيه.جي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سوتنو ني�سرتا�سة 21 ، ٨2٨٠ كريوز لينجني ، �سوي�سرا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٠/٨/3م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠17/12/7م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 36315

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠7/3/26م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٨1٩ فـي 2٠٠6/7/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : �سرتيل�سون اإيه.جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : كوتي بي.فـي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : هولندية - التجارة وال�سناعة 

111٨ بي جيه �سيفول ،  3٩3 ، تورين بي ،  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سيفول بوليفارد 

هولندا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : هولندا 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠17/6/15م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠17/12/7م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 36316

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠7/3/26م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٨1٩ فـي 2٠٠6/7/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : جوب ! جي ام بي ات�ش & كو.كيه جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سرتيل�سون اإيه.جي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سوتنو ني�سرتا�سة 21 ، ٨2٨٠ كريوز لينجني ، �سوي�سرا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٠/٨/3م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠17/12/7م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1227(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 36316

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠7/3/26م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٨1٩ فـي 2٠٠6/7/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : �سرتيل�سون اإيه.جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : كوتي بي.فـي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : هولندية - التجارة وال�سناعة 

111٨ بي جيه �سيفول ،  3٩3 ، تورين بي ،  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سيفول بوليفارد 

هولندا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : هولندا 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠17/6/15م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠17/12/7م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٤1٩72

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠7/6/27م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٨35 فـي 2٠٠7/3/17م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : تاكيدا جي ام بي ات�ش 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأ�سرتازينيكا اأيه بي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سويدية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : اإ�ش اإي - 151 ٨5 �سودرتاجلي ، ال�سويد

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : ال�سويد

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠17/1/1٠م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠17/12/7م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1227(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 5٤7٩٤

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 1٨

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠٩/11/11م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٨٨٤ فـي 2٠٠٩/٤/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : روت�ش يو اإل �سي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : روت�ش كندا ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : كندية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1٤٠٠ كا�سلفـيلد افـينيو ، تورنتو ، اونتاريو ، ام 6 بي ٤ �سي ٤ ، 

كندا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : كندا 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠15/11/3٠م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠17/12/7م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 5٤7٩٤

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 1٨

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠٩/11/11م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٨٨٤ فـي 2٠٠٩/٤/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : روت�ش كندا ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : روت�ش كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : كندية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1٤٠٠ كا�سلفـيلد افـينيو ، تورنتو ، اونتاريو ، ام 6 بي ٤ �سي ٤ ، 

كندا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : كندا 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠15/12/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠17/12/7م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1227(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 5٤7٩5

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠٩/11/11م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٨٨٤ فـي 2٠٠٩/٤/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : روت�ش يو اإل �سي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : روت�ش كندا ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : كندية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1٤٠٠ كا�سلفـيلد افـينيو ، تورنتو ، اونتاريو ، ام 6 بي ٤ �سي ٤ ، 

كندا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : كندا 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠15/11/3٠م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠17/12/7م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 5٤7٩5

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠٩/11/11م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٨٨٤ فـي 2٠٠٩/٤/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : روت�ش كندا ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : روت�ش كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : كندية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1٤٠٠ كا�سلفـيلد افـينيو ، تورنتو ، اونتاريو ، ام 6 بي ٤ �سي ٤ ، 

كندا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : كندا 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠15/12/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠17/12/7م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1227(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 5٤7٩6

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠٩/11/11م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٨٨٤ فـي 2٠٠٩/٤/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : روت�ش يو اإل �سي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : روت�ش كندا ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : كندية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1٤٠٠ كا�سلفـيلد افـينيو ، تورنتو ، اونتاريو ، ام 6 بي ٤ �سي ٤ ، 

كندا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : كندا 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠15/11/3٠م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠17/12/7م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 5٤7٩6

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠٩/11/11م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٨٨٤ فـي 2٠٠٩/٤/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : روت�ش كندا ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : روت�ش كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : كندية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1٤٠٠ كا�سلفـيلد افـينيو ، تورنتو ، اونتاريو ، ام 6 بي ٤ �سي ٤ ، 

كندا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : كندا 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠15/12/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠17/12/7م

-123-



اجلريدة الر�سمية العدد )1227(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 57٨2٠

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠٩/12/2٩م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٨٩5 فـي 2٠٠٩/٩/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : مريك كي جي اإيه اإيه

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بايومارين فارما�سوتيكال اإنك 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

1٠5 ديجيتـــال درايـــف ، نوفاتـــو ، �ســي اإيـــه ٩٤٩٤٩ ، الوليــات  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

املتحدة الأمريكية 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠15/1٠/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠17/12/7م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 6215٨

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : ٤3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠11/٤/27م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٩13 فـي 2٠1٠/6/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : دكتوز ا�سو�سيت�ش انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سب واي اآي بي اإنك 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 7٠٠ اإ�ش.رويال بوين�سيانا بوليفارد ، مكتب رقم 5٠٠ ، ميامي 

�سربجنز اإف اإل 33166 ، الوليات املتحدة الأمريكية 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠16/1/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠17/12/7م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1227(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٨٠51٠

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠15/12/15م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1٠52 فـي 2٠13/3/3٠م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : وانغ اند نايل كون�سالتيغ 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : فارماليز لبوراتوريز ا�ش ايه 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سايدري�سرتا�سة ٩ ، 62٨٠ هو�سدورف ، �سوي�سرا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠17/2/2م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠17/12/7م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٨٠511

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠15/12/15م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1٠52 فـي 2٠13/3/3٠م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : وانغ اند نايل كون�سالتيغ 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : فارماليز لبوراتوريز ا�ش ايه 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سايدري�سرتا�سة ٩ ، 62٨٠ هو�سدورف ، �سوي�سرا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠17/2/2م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠17/12/7م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1227(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٨7732

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠15/٨/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1٠٩٩ فـي 2٠15/5/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : �سانوفـي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سانوفـي بيوتيكنولوجي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 5٤ رو ل بوتيه 75٠٠٨ باري�ش ، فرن�سا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : فرن�سا 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠16/5/17م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠17/12/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٩3٠5٠

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : ٤3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠15/12/2٩م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 111٤ فـي 2٠15/٩/13م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : دكتوز ا�سو�سيت�ش انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سب واي اآي بي اإنك 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 7٠٠ اإ�ش.رويال بوين�سيانا بوليفارد، مكتب رقم 5٠٠ ، ميامي 

�سربجنز اإف اإل 33166 ، الوليات املتحدة الأمريكية 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠16/1/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠17/12/7م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1227(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٩353٠

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 2٩

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠16/6/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1133 فـي 2٠16/1/31م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : دكتوز ا�سو�سيت�ش انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سب واي اآي بي اإنك 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 7٠٠ اإ�ش.رويال بوين�سيانا بوليفارد ، مكتب رقم 5٠٠ ، ميامي 

�سربجنز اإف اإل 33166 ، الوليات املتحدة الأمريكية 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠16/1/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠17/12/7م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٩3531

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3٠

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠16/6/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1133 فـي 2٠16/1/31م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : دكتوز ا�سو�سيت�ش انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سب واي اآي بي اإنك 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 7٠٠ اإ�ش.رويال بوين�سيانا بوليفارد، مكتب رقم 5٠٠ ، ميامي 

�سربجنز اإف اإل 33166 ، الوليات املتحدة الأمريكية 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠16/1/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠17/12/7م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1227(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٩3532

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠16/6/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1133 فـي 2٠16/1/31م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : دكتوز ا�سو�سيت�ش انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سب واي اآي بي اإنك 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 7٠٠ اإ�ش.رويال بوين�سيانا بوليفارد، مكتب رقم 5٠٠ ، ميامي 

�سربجنز اإف اإل 33166 ، الوليات املتحدة الأمريكية 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠16/1/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠17/12/7م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 1٠2671

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠17/5/15م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1176 فـي 2٠17/1/٨م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : اإيزي بيفريج كو

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ذي كون�سنرتايت مانوفاكت�سورينغ كومبني اوف ايرلند

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : برمودية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سـوان بيلدينــج ، الطابــق الثالــــث ، 26 فـيكتوريــا �سرتيـــت ، 

هاميلتون ، اإت�ش اإم 12 ، برمودا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : برمودا 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠17/٤/3م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠17/12/7م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1227(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 1٠2672

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠17/5/15م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1176 فـي 2٠17/1/٨م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : اإيزي بيفريج كو

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ذي كون�سنرتايت مانوفاكت�سورينغ كومبني اوف ايرلند

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : برمودية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سـوان بيلدينــج ، الطابــق الثالــــث ، 26 فـيكتوريــا �سرتيـــت ، 

هاميلتون ، اإت�ش اإم 12 ، برمودا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : برمودا 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠17/٤/3م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠17/12/7م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 1٠51٠2

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠17/1٠/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 11٨6 فـي 2٠17/3/1٩م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : اإيزي بيفريج كو

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ذي كون�سنرتايت مانوفاكت�سورينغ كومبني اوف ايرلند

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : برمودية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سـوان بيلدينــج ، الطابــق الثالــــث ، 26 فـيكتوريــا �سرتيـــت ، 

هاميلتون ، اإت�ش اإم 12 ، برمودا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : برمودا 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠17/٤/3م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠17/12/7م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 1٠51٠3

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠16/1٠/11م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 11٩٠ فـي 2٠17/٤/16م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : اإيزي بيفريج كو

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ذي كون�سنرتايت مانوفاكت�سورينغ كومبني اوف ايرلند

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : برمودية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سـوان بيلدينــج ، الطابــق الثالــــث ، 26 فـيكتوريــا �سرتيـــت ، 

هاميلتون ، اإت�ش اإم 12 ، برمودا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : برمودا 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠17/٤/3م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠17/12/7م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 317٨ 

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 7

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 1٩٩5/1/٤م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 53٨ فـي 1٩٩٤/11/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : �سي ان ات�ش غلوبال ان.فـي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اإف اآي �سي بي اإم هولينجز اإن.فـي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : كرينز فارم رود ، با�سيلدون ، اإي�سيك�ش اإ�ش اإ�ش 1٤ 3 اإيه دي ، 

اململكة املتحدة

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠17/7/13م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل :2٠17/12/1٠م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 317٩ 

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 12

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 1٩٩5/1/٤م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 53٨ فـي 1٩٩٤/11/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : �سي ان ات�ش غلوبال ان.فـي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اإف اآي �سي بي اإم هولينجز اإن.فـي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : كرينز فارم رود ، با�سيلدون ، اإي�سيك�ش اإ�ش اإ�ش 1٤ 3 اإيه دي ، 

اململكة املتحدة

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠17/7/13م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل :2٠17/12/1٠م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 15٩5٨

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 6

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠2/٤/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 712 فـي 2٠٠2/2/2م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : برانديل ا�ش.بي.ايه

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بي اآند اإف كون�سالتينج اإ�ش.بي.اإيه 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اإيطالية - التجارة وال�سناعة 

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـيــــــا راجنـــــــو ، 5٨ لوميـــــزان فرازيونــــــي �ســــان �سيب�ستيانـــــو 

)بري�سكيـــا( اإيطاليا 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : اإيطاليا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠17/3/2٨م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠17/12/1٠م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 15٩5٩

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 11

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠2/٤/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 712 فـي 2٠٠2/2/2م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : برانديل ا�ش.بي.ايه

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بي اآند اإف كون�سالتينج اإ�ش.بي.اإيه 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اإيطالية - التجارة وال�سناعة 

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـيــــــا راجنـــــــو ، 5٨ لوميـــــزان فرازيونــــــي �ســــان �سيب�ستيانـــــو 

)بري�سكيـــا( اإيطاليا 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : اإيطاليا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠17/3/2٨م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠17/12/1٠م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 15٩6٠

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :17

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠2/٤/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 712 فـي 2٠٠2/2/2م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : برانديل ا�ش.بي.ايه

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بي اآند اإف كون�سالتينج اإ�ش.بي.اإيه 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اإيطالية - التجارة وال�سناعة 

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـيــــــا راجنـــــــو ، 5٨ لوميـــــزان فرازيونــــــي �ســــان �سيب�ستيانـــــو 

)بري�سكيـــا( اإيطاليا 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : اإيطاليا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠17/3/2٨م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠17/12/1٠م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 361٤٤

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 1٠

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠6/1٠/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٨٠٩ فـي 2٠٠6/2/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ذا لرجنيل ما�سك كومباين ليميتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : تيليفلك�ش ليف �ساين�ش انليميتد كومباين 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : برمودية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 3 فلور بار ل فـيل بال�ش ، 1٤ بار ل فـيل رود ، هاميلتون ات�ش 

ام ٠٨ ، برمودا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : برمودا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠16/12/٩م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/1/1٤م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 6677٤

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠13/1/٩م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٩65 فـي 2٠12/3/17م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : نيك�ش ميد انرتنا�سونال ليميتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : فـريينغ انرتنا�سونال �سنرت ا�ش.ايه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة 

 ،  1162 بريك�ش   - �سانت   5٠ فـري غوغنوزا�ش  دو ل  �سومان   : �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن 

�سوي�سرا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠17/٩/2٨م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/1/1٤م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٨٤٨63

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : ٤1

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠1٤/12/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1٠65 فـي 2٠1٤/٨/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : جلف فـيلم )�ش.ذ.م.م.(

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بالي �سينما

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : قطرية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ش.ب : 2٤٩53 ، الدوحة ، قطر

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : قطر

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠17/٩/26م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/1/1٤م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 1٠3٤37 

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : ٤1

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠17/7/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 11٨2 فـي 2٠17/2/1٩م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : جلف فـيلم )�ش.ذ.م.م.(

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بالي �سينما

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : قطرية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ش.ب : 2٤٩53 ، الدوحة ، قطر

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : قطر

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠17/٩/26م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/1/1٤م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 517٨3

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3٠

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠٩/٤/26م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٨7٩ فـي 2٠٠٩/1/17م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : حبيب اأدوي �سعرواي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ميزون نورا هولدينغ �ش.م.ل

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : لبنانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سارع �سامي ال�سلح - بريوت ، لبنان

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : لبنان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠17/7/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/1/1٤م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 517٨٤

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : ٤3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠٩/٤/26م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٨7٩ فـي 2٠٠٩/1/17م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : حبيب اأدوي �سعرواي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ميزون نورا هولدينغ �ش.م.ل

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : لبنانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سارع �سامي ال�سلح - بريوت ، لبنان

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : لبنان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠17/7/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/1/1٤م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 727٨5

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠13/1٠/1٠م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1٠22 فـي 2٠13/7/2٨م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : رمز الحتاد �ش م م 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : م�ساريع �سجود الدولية

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ش.ب : 151 ، ر.ب : 117 ، �سلطنة عمان

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عمان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠17/12/12م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/1/1٤م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 772٨

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3٤

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠1/٤/7م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 6٨1 فـي 2٠٠٠/1٠/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : بولوريه

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ريببلك تيكنولوجيز ) اأنرتنا�سيونال( ا�ش ايه ا�ش

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 375٠ افنيو جوليان بان�سو ، 66٠٠٠ بريبيغنان ، فرن�سا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : فرن�سا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠12/2/6م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/1/1٤م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 772٩

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3٤

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠1/٤/7م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 6٨1 فـي 2٠٠٠/1٠/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : بولوريه

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ريببلك تيكنولوجيز ) اأنرتنا�سيونال( ا�ش ايه ا�ش

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 375٠ افنيو جوليان بان�سو ، 66٠٠٠ بريبيغنان ، فرن�سا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : فرن�سا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠12/2/6م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/1/1٤م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 13162

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 2

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠2/1/22م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 6٩٨ فـي 2٠٠1/1/7م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : با�سف كوتينغز جي.اأم.بي.اأت�ش

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اكزو نوبل كوتينغز انرتنا�سيونال بي.فـي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : هولندية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـيلبريويغ 76 ، 6٨2٤ بي ام ارنهيم ، هولندا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : هولندا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠17/٩/15م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/1/1٤م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 1٩5٨5 

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 12

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠٤/2/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 7٤7 فـي 2٠٠3/7/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : مي�سلني ري�سري�ش اي تكنيك ا�ش.اآ

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : كومباين جينريال دي اتابلي�سمنت�ش مي�سالن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 12 كور�ش �سابلون ، 63٠٠٠ كلريمونت - فـرياند ، فرن�سا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : فرن�سا 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠17/٨/17م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/1/1٤م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 3122٠

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 2

 تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠5/7/1٠م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 7٨٨ فـي 2٠٠5/٤/2م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : با�سف كوتينغز جي.اأم.بي.اأت�ش

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اكزو نوبل كوتينغز انرتنا�سيونال بي.فـي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : هولندية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـيلبريويغ 76 ، 6٨2٤ بي ام ارنهيم ، هولندا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : هولندا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠17/٩/15م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/1/1٤م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 31221

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : ٩

 تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠5/7/1٠م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 7٨٨ فـي 2٠٠5/٤/2م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : با�سف كوتينغز جي.اأم.بي.اأت�ش

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اكزو نوبل كوتينغز انرتنا�سيونال بي.فـي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : هولندية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـيلبريويغ 76 ، 6٨2٤ بي ام ارنهيم ، هولندا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : هولندا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠17/٩/15م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/1/1٤م

 

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 31222

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : ٤2

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠5/7/1٠م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 7٨٨ فـي 2٠٠5/٤/2م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : با�سف كوتينغز جي.اأم.بي.اأت�ش

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اكزو نوبل كوتينغز انرتنا�سيونال بي.فـي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : هولندية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـيلبريويغ 76 ، 6٨2٤ بي ام ارنهيم ، هولندا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : هولندا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠17/٩/15م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/1/1٤م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 36721

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 1

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠6/٨/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٨٠7 فـي 2٠٠6/1/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : مي�سلني ري�سري�ش اي تكنيك ا�ش.اآ

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : كومباين جينريال دي اتابلي�سمنت�ش مي�سالن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 12 كور�ش �سابلون ، 63٠٠٠ كلريمونت - فـرياند ، فرن�سا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : فرن�سا 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠17/٨/17م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/1/1٤م

 

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 36727

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 12

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠6/٨/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٨٠7 فـي 2٠٠6/1/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : مي�سلني ري�سري�ش اي تكنيك ا�ش.اآ

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : كومباين جينريال دي اتابلي�سمنت�ش مي�سالن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 12 كور�ش �سابلون ، 63٠٠٠ كلريمونت - فـرياند ، فرن�سا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : فرن�سا 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠17/٨/17م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/1/1٤م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 3772٩

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 12

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠6/٩/13م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٨٠٩ فـي 2٠٠6/2/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : مي�سلني ري�سري�ش اي تكنيك ا�ش.اآ

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : كومباين جينريال دي اتابلي�سمنت�ش مي�سالن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 12 كور�ش �سابلون ، 63٠٠٠ كلريمونت - فـرياند ، فرن�سا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : فرن�سا 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠17/٨/17م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/1/1٤م

 

-141-



اجلريدة الر�سمية العدد )1227(

 �إعـــــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا لأحكام املادة )41( من قانون حقوق امللكية ال�صناعية ال�صادر 

باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/67 , اأنه مت جتديد مدة حماية العالمات امل�صجلة الآتية :

م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شــــم �ل�شركــــة

2008/2/16التجارة وال�صناعةامل�صنع ال�صعودي ملواد اجللخ والتلميع148983

2008/2/16التجارة وال�صناعةامل�صنع ال�صعودي ملواد اجللخ والتلميع248984

2008/2/16التجارة وال�صناعةكرافت فوودز جروب براندز ال ال �صي348987

2008/2/16التجارة وال�صناعةكرافت فوودز جروب براندز ال ال �صي448988

1998/1/25التجارة وال�صناعةاتالنتيك اند�صرتيز517195

1998/1/25التجارة وال�صناعةاتالنتيك اند�صرتيز617196

1998/5/10التجارة وال�صناعةهنكل اإ.جي اند كو كي جي ايه ايه717812

1998/5/24التجارة وال�صناعةهنكل اإ.جي اند كو كي جي ايه ايه817950

1998/8/5التجارة وال�صناعةهنكل اإ.جي اند كو كي جي ايه ايه918366

1017062
جاكوب�س دوى اإيغبريت�س

 اإف اأر اإ�س اإيه اإ�س
1997/12/22التجارة وال�صناعة

1117063
جاكوب�س دووي اأيجبريت�س

 دي اإي جي اإم بي اإت�س
1997/12/22التجارة وال�صناعة

2007/11/18التجارة وال�صناعةبيوتي بري�صتيج انرتنا�صيونال1247974

2007/12/3التجارة وال�صناعةبيوتي بري�صتيج انرتنا�صيونال1348148

2007/12/12التجارة وال�صناعةكيا موتورز كوربوري�صن1448267

2008/2/5التجارة وال�صناعة�صركة نزيه التجارية ذ.م.م1548862

2008/3/5التجارة وال�صناعةاندري�س �صتيل اأ جي اند كو كاى جي1649207
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شــــم �ل�شركــــة

2008/3/5التجارة وال�صناعةاندري�س �صتيل اأ جي اند كو كاى جي1749208

2008/7/7التجارة وال�صناعة�صركة نزيه التجارية ذ.م.م1852266

2008/8/23التجارة وال�صناعة�صركة نزيه التجارية ذ.م.م1952941

2008/9/15التجارة وال�صناعة�صركة نزيه التجارية ذ.م.م2053222

2007/11/21التجارة وال�صناعةكومبانهيا فايل دو ريو دو�صي2148006

2007/11/21التجارة وال�صناعةكومبانهيا فايل دو ريو دو�صي2248007

2007/11/21التجارة وال�صناعةكومبانهيا فايل دو ريو دو�صي2348008

2007/11/21التجارة وال�صناعةكومبانهيا فايل دو ريو دو�صي2448009

2007/11/21التجارة وال�صناعةكومبانهيا فايل دو ريو دو�صي2548010

2007/11/21التجارة وال�صناعةكومبانهيا فايل دو ريو دو�صي2648011

2007/12/2التجارة وال�صناعةكومبانهيا فايل دو ريو دو�صي2748105

2007/12/2التجارة وال�صناعةكومبانهيا فايل دو ريو دو�صي2848106

2007/12/2التجارة وال�صناعةكومبانهيا فايل دو ريو دو�صي2948107

2007/12/2التجارة وال�صناعةكومبانهيا فايل دو ريو دو�صي3048108

2007/12/2التجارة وال�صناعةكومبانهيا فايل دو ريو دو�صي3148109

2007/12/2التجارة وال�صناعةكومبانهيا فايل دو ريو دو�صي3248110

2007/12/2التجارة وال�صناعةكومبانهيا فايل دو ريو دو�صي3348111

2007/12/2التجارة وال�صناعةكومبانهيا فايل دو ريو دو�صي3448112

2007/12/2التجارة وال�صناعةكومبانهيا فايل دو ريو دو�صي3548114

2007/12/2التجارة وال�صناعةكومبانهيا فايل دو ريو دو�صي3648116

-143-



اجلريدة الر�سمية العدد )1227(

م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شــــم �ل�شركــــة

2007/12/2التجارة وال�صناعةكومبانهيا فايل دو ريو دو�صي3748117

2007/12/2التجارة وال�صناعةكومبانهيا فايل دو ريو دو�صي3848118

2007/12/2التجارة وال�صناعةكومبانهيا فايل دو ريو دو�صي3948119

4048304
ذي ليدينج هوتيلز اوف ذي وورلد , 

ليمتد
2007/12/17التجارة وال�صناعة

2008/1/20التجارة وال�صناعةاليا�س اندر او�س دانيال4148630

2008/3/25التجارة وال�صناعةار �صي ان تليفـيجن ا�س.اأ 4249455

2008/3/25التجارة وال�صناعةار �صي ان تليفـيجن ا�س.اأ 4349456

2008/3/25التجارة وال�صناعةار �صي ان تليفـيجن ا�س.اأ 4449457

2008/3/25التجارة وال�صناعةار �صي ان تليفـيجن ا�س.اأ4549458

2008/6/3التجارة وال�صناعةاي بي ام ليمتد4651517

2008/6/3التجارة وال�صناعةاي بي ام ليمتد4751518

2008/6/3التجارة وال�صناعةاي بي ام ليمتد4851519

2008/6/3التجارة وال�صناعةاي بي ام ليمتد4951520

2008/10/25التجارة وال�صناعةاي.بي.ام ليمتد5053982

2008/10/25التجارة وال�صناعةاي.بي.ام ليمتد5153983

2008/10/25التجارة وال�صناعةاي.بي.ام ليمتد5253984

2007/12/15التجارة وال�صناعة�صيديز , انك5348283

2007/11/21التجارة وال�صناعة�صركة الو تر ان�صبورت �س.م.ت.ل5448001

2007/12/3التجارة وال�صناعةدي بريز يو كي ليمتد5548159

-144-



اجلريدة الر�سمية العدد )1227(

م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شــــم �ل�شركــــة

2007/12/9التجارة وال�صناعةبوكمان فاهرزيوغ ويرك جي ام بي ات�س5648235

2008/1/20التجارة وال�صناعة�صوينجري انرتنا�صيونال ا�س.بى.اأ5748620

5852859
جري الكرتيك ابليان�ص�س ,

 انك.اوف زوهاي
2008/8/16التجارة وال�صناعة

5952860
جري الكرتيك ابليان�ص�س ,

 انك.اوف زوهاي
2008/8/16التجارة وال�صناعة

6052861
جري الكرتيك ابليان�ص�س , 

انك.اوف زوهاي
2008/8/16التجارة وال�صناعة

6152862
جري الكرتيك ابليان�ص�س ,

 انك.اوف زوهاي
2008/8/16التجارة وال�صناعة

6252863
جري الكرتيك ابليان�ص�س , 

انك.اوف زوهاي
2008/8/16التجارة وال�صناعة

6352864
جري الكرتيك ابليان�ص�س , 

انك.اوف زوهاي
2008/8/16التجارة وال�صناعة

6452865
جري الكرتيك ابليان�ص�س ,

 انك.اوف زوهاي
2008/8/16التجارة وال�صناعة

6552866
جري الكرتيك ابليان�ص�س ,

 انك.اوف زوهاي
2008/8/16التجارة وال�صناعة

6652867
جري الكرتيك ابليان�ص�س , 

انك.اوف زوهاي
2008/8/16التجارة وال�صناعة

6752868
جري الكرتيك ابليان�ص�س ,

 انك.اوف زوهاي
2008/8/16التجارة وال�صناعة
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شــــم �ل�شركــــة

6852869
جري الكرتيك ابليان�ص�س ,

 انك.اوف زوهاي
2008/8/16التجارة وال�صناعة

6952870
جري الكرتيك ابليان�ص�س , 

انك.اوف زوهاي
2008/8/16التجارة وال�صناعة

7052871
جري الكرتيك ابليان�ص�س ,

 انك.اوف زوهاي
2008/8/16التجارة وال�صناعة

7152872
جري الكرتيك ابليان�ص�س , 

انك.اوف زوهاي
2008/8/16التجارة وال�صناعة

7252873
جري الكرتيك ابليان�ص�س , 

انك.اوف زوهاي
2008/8/16التجارة وال�صناعة

2007/11/18التجارة وال�صناعةدي بريز يو كي ليمتد7347971

2007/11/18التجارة وال�صناعةدي بريز يو كي ليمتد7447972

7549596
ت�صارترد األتريناتيف اإنفـي�صتمينت 

اأنالي�صت ا�صو�صي�صني , اإنك
2008/4/2التجارة وال�صناعة

7649597
ت�صارترد األتريناتيف اإنفـي�صتمينت 

اأنالي�صت ا�صو�صي�صني , اإنك
2008/4/2التجارة وال�صناعة

7749598
ت�صارترد األتريناتيف اإنفـي�صتمينت 

اأنالي�صت ا�صو�صي�صني , اإنك
2008/4/2التجارة وال�صناعة

7849599
ت�صارترد األتريناتيف اإنفـي�صتمينت 

اأنالي�صت ا�صو�صي�صني , اإنك
2008/4/2التجارة وال�صناعة

1997/5/11التجارة وال�صناعة�صكودا اوتو ايه.ا�س7915677

1997/5/18التجارة وال�صناعةال اي اأو فارما اأ/ا�س8015743
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شــــم �ل�شركــــة

8116222
دولورجيت جي ام بي ات�س 

 اند كو.كي جي
1997/7/30التجارة وال�صناعة

2007/5/14التجارة وال�صناعةكو - رو اأ/ا�س8244989

2007/5/30التجارة وال�صناعةبريتانيا اند�صرتيز ليمتد8345246

2007/6/16التجارة وال�صناعةبريتانيا اند�صرتيز ليمتد8445465

2007/7/11التجارة وال�صناعةالرتا�صون اأ جي8545921

2007/7/30التجارة وال�صناعةتي ام 25 هولدينغ بي فـي8646246

2007/7/30التجارة وال�صناعةتي ام 25 هولدينغ بي فـي8746247

2007/8/18التجارة وال�صناعة�صركة الت�صالت املتنقلة )�س.م.ك(8846544

2007/8/18التجارة وال�صناعة�صركة الت�صالت املتنقلة )�س.م.ك(8946545

9046660
دولورجيت جي ام بي ات�س 

اآند كو.كا ي جي
2007/8/26التجارة وال�صناعة

9146661
دولورجيت جي ام بي ات�س

 اآند كو.كا ي جي
2007/8/26التجارة وال�صناعة

9246662
دولورجيت جي ام بي ات�س

 اآند كو.كا ي جي
2007/8/26التجارة وال�صناعة

9346663
دولورجيت جي ام بي ات�س 

اآند كو.كا ي جي
2007/8/26التجارة وال�صناعة

2007/11/18التجارة وال�صناعةهاو�س اوف روميو ا�س اأ9447975

2008/6/29التجارة وال�صناعةمرييديث كوربوري�صن9552107

2008/6/29التجارة وال�صناعةمرييديث كوربوري�صن9652108
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مكتـب مقبـول اخلابـوري للمحامـاة واال�شت�شـارات القانونيـة

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركــة املخمــل امللكـي �ش.م.م 

يعلــن مكتب مقبول �خلابوري للمحاماة و�ال�شت�شار�ت �لقانونية �أنـه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة 

�ملخمل �مللكي �ش.م.م ، و�مل�شجلــــة لــــدى �أمانـــــة �ل�شـــجـل �لـتجــــاري بالرقم 1173788 ، وفقـــا 

فـــــي  �ل�شركــة  متثيــــل  حـــــق  وحـــده  وللم�شفــــي   ، 2017/12/14م  �ملـــوؤرخ  �ل�شركـــاء  التفاق 

�لت�شفيــــة �أمـام �لغـــيـــر ، وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�شفـــي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق 

باأعمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

روي - مركز عمان التجاري - الطابق الثالث - مكتب رقم : 303 

�ش.ب : 985 ر.ب : 114 مطرح

هاتف رقم : 24796672 - 24779082  فاك�ش رقم : 24791200 

بادعاء�تهـــــم �شــد  للتقــــدم  �ل�شركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

مكتــب املهــاد لال�شت�شــارات

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركـة اأ�شداء م�شقـط للتجـارة �ش.م.م 

 ، �ش.م.م  للتجارة  م�شقط  �أ�شد�ء  �شركـة  بت�شفيـة  يقوم  �أنـه  لال�شت�شار�ت  �ملهاد  مكتب  يعلـن 

و�مل�شجلـة لـدى �أمانـــة �ل�شـــجـل �لـتجــــاري بالرقـــم 1103516 ، وفقـــا التفاق �ل�شركـــاء �ملـــوؤرخ 

2017/11/30م ، وللم�شفـي وحده حـــق متثيــــل �ل�شركــة فـــــي �لت�شفيــــة �أمـام �لغـــيـــر ، وعلى 

�لعنو�ن  على  �ل�شركة  باأعمال  تتعلـق  �لتــي  �الأمــــور  كافــــة  فـي  �مل�شفـــي  �جلميــع مر�جعـــة 

�الآتـي :

�ش.ب : 800  ر.ب : 130 العذيبة

هاتف رقم : 92235452

بادعاء�تهـــــم �شــد  للتقــــدم  �ل�شركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�شفــــي
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مكتـب اأحمد بن عبداللـه ال�شنفري للمحامـاة واال�شت�شـارات القانونيـة

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركـة اخلليج لتعبئة املواد الغذائية �ش.م.م 

يعلــن مكتب �أحمــد بــن عبد�للـــه �ل�شنفـــري للمحاماة و�ال�شت�شار�ت �لقانونيـــة �أنـــه يقــوم 

�ل�شـجـل  �أمانـة  لـدى  و�مل�شجلـة   ، �ش.م.م  �لغذ�ئية  �ملو�د  لتعبئة  �خلليج  �شركـة  بت�سفيـة 

�لـتجـاري بالرقـــم 1275291 ، وللم�شفـــي وحـــده حـــــق متثيــــل �ل�شركــة فـــــي �لت�شفيــــة �أمـام 

�لغـــيـــر ، وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�شفـــي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق باأعمال �ل�شركة 

على �لعنو�ن �الآتـي :

اخلوير  - جممع اليا�شمني - الطابق الثالث - وحدة رقم : 307

�ش.ب : 64 ر.ب : 130

هاتف رقم : 24486699

بادعاء�تهـــــم �شــد  للتقــــدم  �ل�شركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركـة م�شقط للهند�شة واملقاوالت �ش.م.م 

يقـــوم  �أنــــه  �لقانونيـــة  �ل�شنفــري للمحامــاة و�ال�شت�شـــار�ت  �أحمد بن عبد�للـه  يعلـن مكتب 

بت�سفيـــة �شركـــة م�شقــط للهند�شــة و�ملقـــاوالت �ش.م.م ، و�مل�شجلــــة لـــدى �أمانــــة �ل�شـجـــل 

�لـتجـاري بالرقـــم 1352784 ، وللم�شفــــي وحـــده حـــــق متثيــــل �ل�شركــة فـــــي �لت�شفيــــة �أمـام 

�لغـــيـــر ، وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�شفـــي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق باأعمال �ل�شركة 

على �لعنو�ن �الآتـي :

اخلوير  - جممع اليا�شمني - الطابق الثالث - وحدة رقم : 307

�ش.ب : 64 ر.ب : 130

هاتف رقم : 24486699

بادعاء�تهـــــم �شــد  للتقــــدم  �ل�شركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركـة العاملية للتموين �ش.م.م 

يعلـن مكتـب �أحمــد بــن عبد�للــه �ل�شنفــري للمحامـــاة و�ال�شت�شـــار�ت �لقانونيــة �أنـــه يقــوم 

بت�سفيـة �شركـة �لعاملية للتموين �ش.م.م ، و�مل�شجلـة لـدى �أمانـة �ل�شـجـل �لـتجـاري بالرقـــم 

1319159 ، وللم�شفي وحده حـق متثيـل �ل�شركـة فــي �لت�شفية �أمـام �لغـــيـــر ، وعلى �جلميــع 

مر�جعـــة �مل�شفـــي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق باأعمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

اخلوير  - جممع اليا�شمني - الطابق الثالث - وحدة رقم : 307

�ش.ب : 64 ر.ب : 130

هاتف رقم : 24486699

بادعاء�تهـــــم �شــد  للتقــــدم  �ل�شركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

مكتـب جمن الل تهاكر و�شركاه 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركـة الرثمد العاملية �ش.م.م 

 ، �لرثمد �لعاملية �ش.م.م  �سركـة  �أنـه يقوم بت�شفيـة  يعلـن مكتـب جمن الل تهاكر و�شركاه 

و�مل�شجلـة لـدى �أمانـة �ل�شـجـل �لـتجـاري بالرقـــم 1622099 ، وفقـــا التفــاق �ل�شركـــاء �ملـــوؤرخ 

2017/5/30م ، وللم�شفــي وحـــده حـــــق متثيــــل �ل�شركــة فـــــي �لت�شفيــــة �أمـام �لغـــيـــر ، وعلى 

�لعنو�ن  على  �ل�شركة  باأعمال  تتعلـق  �لتــي  �الأمــــور  كافــــة  فـي  �مل�شفـــي  �جلميــع مر�جعـــة 

�الآتـي :

حمافظة م�شقط - والية مطرح - �شارع الكورني�ش - �شكة رقم : 108 

مبنى رقم : 11/23 - بناية ل�شكو  - الطابق االأول

�ش.ب : 696 ر.ب : 114

هاتف رقم : 24713356 فاك�ش رقم : 24711193

بادعاء�تهـــــم �شــد  للتقــــدم  �ل�شركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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مكتـب دار اخلربة لال�شت�شارات والتدقيق 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركـة خمبز العذيبة �ش.م.م 

�أنـه يقوم بت�شفيـة �شركـة خمبز �لعذيبة  يعلـن مكتـب د�ر �خلربة لال�شت�شار�ت و�لتدقيق 

�ش.م.م ، و�مل�شجلـة لـدى �أمانـة �ل�شـجـل �لـتجـاري بالرقـــم 1047355 ، وفقـــا التفاق �ل�شركـــاء 

 ، �لغـــيـــر  �أمـام  �لت�شفية  فــي  �ل�شركـة  ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل  2017/11/1م  �ملـــوؤرخ 

على  �ل�شركــة  باأعمــال  تتعلـــق  �لتــي  �الأمـور  كافــــة  فـي  �مل�شفـــي  مر�جعـــة  �جلميــع  وعلى 

�لعنو�ن �الآتـي :

بركاء - ال�شوق - بناية �شهيناز وح�شني للت�شوق  - �شقة رقم : 26

�ش.ب : 911 ر.ب : 112 روي

هاتف رقم : 92212733  فاك�ش رقم : 26985576

بادعاء�تهـــــم �شــد  للتقــــدم  �ل�شركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

مكتب ال�شفافية لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية واالإدارية واملالية 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركـة اأبراج ال�شموخ املتحدة �ش.م.م 

و�ملالية  و�الإد�ريـــة  �القت�شاديـــة  و�ال�شت�شار�ت  �حل�شابــات  لتدقيق  �ل�شفافية  مكتـب  يعلـن 

�أنـه يقوم بت�شفيــــة �شركــــة �أبـــر�ج �ل�شمــوخ �ملتحدة �ش.م.م ، و�مل�شجلـة لـدى �أمانـة �ل�شـجـل 

�لـتجـاري بالرقــــم 1085705 ، وفقـــا التفاق �ل�شركـــاء �ملــــوؤرخ 2017/12/21م ، وللم�شفـــــي 

وحـــده حـــــق متثيــــل �ل�شركــة فــي �لت�شفية �أمـام �لغـــيـــر ، وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�شفـــي 

فـي كافــــة �الأمـور �لتــي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركــة على �لعنو�ن �الآتـي :

اخلوير - مدينة ال�شلطان قابو�ش 

هاتف رقم : 99165553  فاك�ش رقم : 24696656

بادعاء�تهـــــم �شــد  للتقــــدم  �ل�شركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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مكتـب احلمداين لتدقيق احل�شابات

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركـة كنوز العاملية لال�شتثمار �ش.م.م 

يعلـن مكتـب  �حلمد�ين لتدقيق �حل�شابات �أنـه يقوم بت�شفيـة �شركـة كنوز �لعاملية لال�شتثمار 

�ش.م.م ، و�مل�شجلـــة لـــدى �أمانـــة �ل�شـجـل �لـتجـاري بالرقـــم 1013325 ، وفقـــا لقر�ر �ل�شركـــاء 

 ، �لغـيـر  �أمام  �لت�شفية  فــي  �ل�شركـة  حــق متثيــل  وللم�شفـي وحـده   ، 2017/9/12م  �ملــوؤرخ 

على  �ل�شركــة  باأعمــال  تتعلـــق  �لتــي  �الأمـور  كافــــة  فـي  �مل�شفـــي  مر�جعـــة  �جلميــع  وعلى 

�لعنو�ن �الآتـي :

اخلوير - �شكة رقم : 4327 - مبنى رقم : 2835 - الطابق الثالث - �شقة رقم : 310  

�ش.ب : 575 ر.ب : 130

تليفاك�ش رقم : 24475420

بادعاء�تهـــــم �شــد  للتقــــدم  �ل�شركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

مكتـب يو�شف ال�شراعي وعزت عقرب للمحاماة واال�شت�شارات القانونية

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركـة امللح العمانية �ش.م.م 

يعلـن مكتـب يو�شف �ل�شر�عي وعزت عقرب للمحاماة و�ال�شت�شار�ت �لقانونية �أنـه يقوم 

�مللح �لعمانية �ش.م.م ، و�مل�شجلـــة لـــدى �أمانـــة �ل�شـجـل �لـتجـاري بالرقـــم  بت�سفيـة �سركـة 

متثيــل  حــق  وحـده  وللم�شفـي   ، 2017/8/15م  �ملــوؤرخ  �ل�شركـــاء  التفاق  وفقـــا   ،  1295977

�ل�شركـة فــي �لت�شفية �أمام �لغـيـر ، وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�شفـــي فـي كافــــة �الأمـور �لتــي 

تتعلـــق باأعمــال �ل�شركــة على �لعنو�ن �الآتـي :

اخلوير - بناية حمد الن�شري - الطابق الثالث - �شقة رقم : 32 

 �شكة رقم : 435 - جممع رقم : 219 - مبنى رقم : 191

 �ش.ب : 1488 ر.ب : 133

هاتف رقم : 24291067 - 96989190 - 96441290

بادعاء�تهـــــم �شــد  للتقــــدم  �ل�شركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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�سعيد بن حمد بن مبارك الريامي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع الريامي واحل�سني الوطنية للتجارة �ش.م.م 

الريامي  م�شاريع  �شركـــة  بت�شفيـــة  يقوم  اأنـه  الريامي  مبارك  بن  حمد  بن  �شعيد  يعلــن 

بالرقم  الـتجـاري  ال�شـجـل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة   , �ش.م.م  للتجارة  الوطنية  واحل�شني 

2017/12/1م , وللم�شفــــي وحـــده حـــــق  املـــوؤرخ  , وفقـــا لقرار جمعيــة ال�شركـــاء   1670182

متثيــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيـــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة 

الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 1944 ر.ب : 114 حي امليناء

هاتف رقم : 97782228

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع اجل�سور اجلديدة �ش.م.م 

�شركـــة م�شاريع اجل�شور  بت�شفيـــة  اأنـه يقوم  الريامــي  بــن حمــد بن مبــارك  �شعيــد  يعلــن 

وفقـــا   ,  1030668 بالرقم  الـتجــــاري  ال�شـــجـل  اأمانـــــة  لــــدى  وامل�شجلــــة   , �ش.م.م  اجلديدة 

ال�شركــة  متثيــــل  حـــــق  وحـــده  وللم�شفــــي   , 2017/12/1م  املـــوؤرخ  ال�شركـــاء  جمعية  لقرار 

التــي  الأمــــور  كافــــة  فـي  امل�شفـــي  وعلى اجلميــع مراجعـــة   , الغـــيـــر  اأمـام  الت�شفيــــة  فـــــي 

تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 1944 ر.ب : 114 حي امليناء

هاتف رقم : 97782228

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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جمال بن نا�سر بن علي اليحمدي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة التفوق للطاقة العالية ومقاوالت البناء �ش.م.م 

يعلــن جمال بن نا�شر بن علي اليحمدي اأنـه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة التفوق للطاقة العالية 

 ,  1153157 بالرقم  الـتجــــاري  ال�شــجـل  اأمانـــة  لـدى  وامل�شجلــــة   , �ش.م.م  البناء  ومقاولت 

متثيــــــل  حـــــق  وحـــده  وللم�شفــــي   , 2017/12/20م  املــــوؤرخ  ال�شركـــاء  جمعيــة  لقرار  وفقـــا 

ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيـــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة الأمــــور 

التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 642 ر.ب : 114

هاتف رقم : 99519905

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

�سليم بن م�سلم بن عامر اجلنيبي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة البوابة اللوج�ستية للتجارة �ش.م.م 

اللوج�شتية  البوابة  �شركـــة  بت�شفيـــة  يقوم  اأنـه  اجلنيبي  عامر  بن  م�شلم  بن  �شليم  يعلــن 

وفقـــا   ,  1167134 بالرقم  الـتجــــاري  ال�شـــجـل  اأمانـــــة  لــــدى  وامل�شجلــــة   , �ش.م.م  للتجارة 

2017/12/27م , وللم�شفــــي وحـــده حـــــق متثيــــل ال�شركــة  املـــوؤرخ  لقرار جمعية ال�شركـــاء 

التــي  الأمــــور  كافــــة  فـي  امل�شفـــي  وعلى اجلميــع مراجعـــة   , الغـــيـــر  اأمـام  الت�شفيــــة  فـــــي 

تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 213 ر.ب : 618

هاتف رقم : 99883123

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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عبدالعزيز بن عبداللـه بن خدابخ�ش البلو�سي 

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة نواحي بو�سر �ش.م.م  

نواحي  �شركـــة  بت�شفيـــة  يقوم  اأنـه  البلو�شي  خدابخ�ش  بن  عبداللـه  بن  عبدالعزيز  يعلــن 

بو�شر �ش.م.م , وامل�شجلــــة لــــدى اأمانـــــة ال�شـــجـل الـتجــــاري بالرقم 1761072 , وللم�شفـي 

وحده حـــــق متثيــــل ال�شركـة فــي الت�شفيــة اأمـام الغـــيـــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي 

فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية ال�سيب - املعبيلة اجلنوبية

�ش.ب : 133 ر.ب : 111

هاتف رقم : 98096990

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

نواف بن نا�سر بن خاطر البلو�سي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة ح�سيـن و�سبـاح للتجـارة �ش.م.م 

يعلــــن نـــواف بــن نا�شــر بــن خاطــر البلو�شــي اأنـــه يقــوم بت�شفيـــة �شركـــة ح�شيــن و�شبـــاح 

وفقـــا   ,  1758896 بالرقــم  الـتجــــاري  ال�شــجـل  اأمانــــة  لــدى  وامل�شجلــــة   , �ش.م.م  للتجـــارة 

فـــــي  ال�شركــة  حـــــق متثيــــــل  وحـــده  وللم�شفــــي   , 2017/12/19م  املــــوؤرخ  ال�شركـــاء  لتفاق 

الت�شفيــــة اأمـام الغـــيـــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق 

باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

الوادي الكبري - والية م�سقط 

 �ش.ب : 2560 ر.ب : 112

هاتف رقم : 99068994

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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حمود بن اأحمد بن حامد الناعبي 

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة �سهم ال�سياء للتجـارة واملقاوالت �ش.م.م 

يعلــن حمود بن اأحمد بن حامد الناعبي اأنـه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة �شهم ال�شياء للتجـارة 

وفقـــا   ,  1139263 بالرقم  الـتجــــاري  ال�شــجـل  اأمانـــة  لـدى  وامل�شجلــــة   , �ش.م.م  واملقاولت 

لقرار جمعية ال�شركـــاء املــــوؤرخ 2017/12/27م , وللم�شفــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل ال�شركــة 

التــي  الأمــــور  كافــــة  فـي  امل�شفـــي  وعلى اجلميــع مراجعـــة   , الغـــيـــر  اأمـام  الت�شفيــــة  فـــــي 

تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 723 ر.ب : 111

هاتف رقم : 99459331

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

�سبيب بن علي بن �سلطان ال�سكيلي و�سعيد بن علي بن مربوك الربواين 

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة االأيام للحلول الرقمية �ش.م.م 

اأنـهما  ال�شكيلي و�شعيد بن علي بن مربوك الربواين  يعلــن �شبيب بن علي بن �شلطان 

يقومان بت�شفيـــة �شركـــة الأيام للحلول الرقمية �ش.م.م , وامل�شجلــــة لـدى اأمانـــة ال�شــجـل 

الـتجــــاري بالرقم 1162825 , وللم�شفــيني وحـــدهما حـــــق متثيــــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة 

اأمـام الغـــيـــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــيني فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال 

ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 466 ر.ب : 420

هاتف رقم : 99078761

كمــــا يدعــــو امل�شفـيان مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعاءاتهـــــم �شــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـيني 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــيان
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في�سـل بـن خ�سيـب بـن حميـد ال�سبلـي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة ينابيع عوتب للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 

يعلـن في�شل بن خ�شيب بن حميد ال�شبلي اأنـه يقوم بت�شفيــة �شركـة ينابيع عوتب للتجارة 

واملقاولت �ش.م.م , وامل�شجلــــة لـدى اأمانـــة ال�شــجـل الـتجــــاري بالرقم 1002440 ,  وللم�شفــــي 

وحـــده حـــــق متثيــــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيـــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي 

فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

واليــة �سحـار - مركز الواليــة

�ش.ب : 859  ر.ب : 311

هاتف رقم : 99388548

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة ج�سر احلديد للتجارة �ش.م.م 

يعلـن في�شل بن خ�شيب بن حميد ال�شبلي اأنـه يقوم بت�شفيــة �شركـة ج�شر احلديد للتجارة 

�ش.م.م , وامل�شجلــــة لـدى اأمانـــة ال�شــجـل الـتجــــاري بالرقم 1070467 , وللم�شفــــي وحــده 

حـــــق متثيــــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيـــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي 

كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

واليــة �سحـار - مركز الواليــة

�ش.ب : 859  ر.ب : 311

هاتف رقم : 99388548

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�ضفيـة ل�ضركـة جوارح اخلليج للم�ضاريع التجارية - ت�ضامنية 

يعلـن في�شل بن خ�شيب بن حميد ال�شبلي اأنـه يقوم بت�شفيــة �شركـة جوارح اخلليج للم�شاريع 

  ،  3232956 بالرقم  الـتجــــاري  ال�شــجـل  اأمانـــة  لـدى  وامل�شجلــــة   , - ت�شامنية  التجارية 

اجلميــع  وعلى   , الغـــيـــر  اأمـام  الت�شفيــــة  فـــــي  ال�شركــة  متثيــــــل  حـــــق  وحـــده  وللم�شفــــي 

مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

واليــة �ضحـار - مركز الواليــة

�ص.ب : 859  ر.ب : 311

هاتف رقم : 99388548

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�ضفــــي

 �إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة الدرع العربي املتحدة للحديد �ص.م.م 

املتحدة  العربي  اأنه يقوم بت�شفيـة �شركـة الدرع  ال�شبلي  يعلن في�شل بن خ�شيب بن حميد 

وللم�شفــي   ،  1205720 بالرقــم  الـتجـاري  ال�شــجل  اأمانــة  لــدى  وامل�شجلـة   , �ش.م.م  للحديد 

وحـده حـــق متثيـــل ال�شركــة فــي الت�شفيـــة اأمام الغـــري , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي 

كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية �ضحار - مركز الوالية

�ص.ب : 859 ر.ب : 311

هاتف رقم : 99252088

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�ضفــــي
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علي بن اأحمد بن عبداللـه البلو�سي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة مروج م�سرية للتجارة واملقاوالت  - ت�سامنية 

يعلن علي بن اأحمد بن عبداللـه البلو�شي اأنـه يقوم بت�شفيــة �شركـة مروج م�شرية للتجارة 

  ,  1039567 بالرقــم  الـتجــــاري  ال�شــجـــل  اأمانــــة  لـدى  وامل�شجلــــة   , - ت�شامنيــة  واملقــاولت 

اجلميــع  وعلى   , الغـــيـــر  اأمـام  الت�شفيــــة  فـــــي  ال�شركــة  متثيــــــل  حـــــق  وحـــده  وللم�شفــــي 

مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية �سحار - مركز الوالية

�ش.ب : 494  ر.ب : 111

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفية ل�سركـة علي بن اأحمد بن عبداللـه البلو�سي و�سريكه - ت�سامنية 

يعلــن علــي بــن اأحمــد بــن عبداللـه البلو�شي اأنـــه يقوم بت�شفيــة �شركـة علـي بـن اأحمـد بن 

عبداللـه البلو�شي و�شريكه - ت�شامنيــة , وامل�شجلــــة لـدى اأمانــــة ال�شــجـــل الـتجــــاري بالرقــم 

8058636 ,  وللم�شفــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيـــر , وعلى 

العنوان  على  ال�شركة  باأعمال  تتعلـق  التــي  الأمــــور  كافــــة  فـي  امل�شفـــي  اجلميــع مراجعـــة 

الآتـي :

والية الربميي - مركز الوالية

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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 �إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ملتقى املزيونة للتجارة - تو�صية

املزيونة للتجارة -  ملتقى  اأنه يقوم بت�شفيـة �شركـة  البلو�شي  اأحمد بن عبداللـه  يعلن علي بن 

وحـده  وللم�شفــي   ،  1108615 بالرقــم  الـتجــــاري  ال�شــجل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�شجلـــة   , تو�شية 

حـــق متثيـــل ال�شركــة فــي الت�شفيـــة اأمام الغـــري , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة 

الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية �صحار - مركز الوالية

�ص.ب : 494 ر.ب : 111

هاتف رقم : 95550955 

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي

عبدالعزيز بن علي بن �صيف اخلرو�صي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�صفيـة ل�صركـة �صما اجلزيرة الع�صرية للتجارة - ت�صامنية 

اأنـــه يقوم بت�شفيــة �شركـــة �شمــا اجلزيــرة  يعلن عبدالعزيــز بن علي بن �شيف اخلرو�شــي 

بالرقـــــم  الـتجــــاري  ال�شــجـــل  اأمانــــة  لـــدى  وامل�شجلــــة   , ت�شامنيـــة   - للتجـــارة  الع�شريــة 

1183251 , وللم�شفــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيـــر , وعلى 

العنوان  على  ال�شركة  باأعمال  تتعلـق  التــي  الأمــــور  كافــــة  فـي  امل�شفـــي  اجلميــع مراجعـــة 

الآتـي :

والية �صحار - مركز الوالية

هاتف رقم : 99313693

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي
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اأمين بن حممد بن �سنني اجلرواين 

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة

 ل�سركـة اأمين وفار�ش اأبناء حممد بن �سنني اجلرواين للتجارة - ت�سامنية 

وفار�ش  اأمين  �شركـــة  بت�شفيــة  يقوم  اأنـــه  اجلرواين  �شنني  بن  حممد  بن  اأمين  يعلن 

ال�شــجـــل  اأمانــــة  لـــدى  وامل�شجلــة   , ت�شامنية   - للتجارة  �شنني اجلرواين  بن  اأبناء حممد 

الـتجــــاري بالرقـــم 3183033 , وللم�شفــي وحـده حــق متثيـل ال�شركــة فــــي الت�شفيـــة اأمـام 

الغـــيـــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة 

على العنوان الآتـي :

والية �سحار - مركز الوالية

 هاتف رقم : 99011888

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

وليد بن حمد بن خلفان املعمري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة �سباب امل�ستقبل للتجارة - ت�سامنية 

يعلــن وليد بن حمد بن خلفان املعمري اأنـه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة �شباب امل�شتقبل للتجارة - 

ت�شامنية , وامل�شجلــــة لـدى اأمانـــة ال�شــجـل الـتجــــاري بالرقم 1040047  ,  وللم�شفــــي وحـــده 

حـــــق متثيــــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيـــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي 

كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

واليــة �سنـــا�ش

�ش.ب : 130 ر.ب : 324

هاتف رقم : 92377262

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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علي بن �سعيد بن حممد ال�سمري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة ركام للمقاوالت �ش.م.م 

للمقاولت  ركام  �شركـــة  بت�شفيـــة  يقوم  اأنــــه  ال�شمـــري  بــن حممـــد  �شعيــد  بـن  علـي  يعلــن 

�ش.م.م , وامل�شجلــــة لـدى اأمانـــة ال�شــجـل الـتجــــاري بالرقم 1409719 , وفقـــا لقرار جمعية 

ال�شركـــاء املــــوؤرخ 2017/12/31م , وللم�شفــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة 

باأعمال  تتعلـق  التــي  الأمــــور  كافــــة  فـي  امل�شفـــي  مراجعـــة  اجلميــع  وعلى   , الغـــيـــر  اأمـام 

ال�شركة على العنوان الآتـي :

 �ش.ب : 1280 ر.ب : 130

هاتف رقم : 99345018

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة م�ساريع الهدابي ال�ساملة �ش.م.م 

يعلــن علـي بـن �شعيــد بــن حممـــد ال�شمـــري اأنــــه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة م�شاريــع الهدابــي 

ال�شاملة �ش.م.م , وامل�شجلــــة لـدى اأمانـــة ال�شــجـل الـتجــــاري بالرقم 1086503 , وفقـــا لقرار 

فـــــي  ال�شركــة  , وللم�شفــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل  2017/12/31م  املــــوؤرخ  ال�شركـــاء  جمعية 

الت�شفيــــة اأمـام الغـــيـــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق 

باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

 �ش.ب : 74  ر.ب : 312

هاتف رقم : 98085625

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

-162-



اجلريدة الر�سمية العدد )1227(

خالد بن �سامل بن عبداللـه الفجري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة م�ساريع عبداللـه الها�سمي واأوالده التجارية �ش.م.م 

اأنــــه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة م�شاريــع عبداللـه  يعلــن خالد بن �شامل بن عبداللـه الفجري 

بالرقم  الـتجــــاري  ال�شــجـل  اأمانـــة  لـدى  وامل�شجلــــة   , �ش.م.م  التجارية  واأولده  الها�شمي 

1365690 , وفقـــا لقرار جمعية ال�شركـــاء املــــوؤرخ 2017/12/14م , وللم�شفــــي وحـــده حـــــق 

متثيــــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيـــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة 

الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

 �ش.ب : 527 ر.ب : 320

هاتف رقم : 99430105

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة املنطقة الباردة للتجارة �ش.م.م 

الباردة  املنطقة  �شركـــة  بت�شفيـــة  يقوم  اأنــــه  الفجري  عبداللـه  بن  �شامل  بن  خالد  يعلــن 

للتجارة �ش.م.م , وامل�شجلــــة لـدى اأمانـــة ال�شــجـل الـتجــــاري بالرقم 1160641 , وفقـــا لقرار 

فـــــي  ال�شركــة  , وللم�شفــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل  2017/12/14م  املــــوؤرخ  ال�شركـــاء  جمعية 

الت�شفيــــة اأمـام الغـــيـــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق 

باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

 �ش.ب : 527 ر.ب : 320

هاتف رقم : 99430105

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة اللم�سة العاملية احلديثة �ش.م.م 

العاملية  اللم�شة  �شركـــة  بت�شفيـــة  يقوم  اأنــــه  الفجري  عبداللـه  بن  �شامل  بن  خالد  يعلــن 

احلديثة �ش.م.م , وامل�شجلــــة لـدى اأمانـــة ال�شــجـل الـتجــــاري بالرقم 1065423 , وفقـــا لقرار 

فـــــي  ال�شركــة  , وللم�شفــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل  2017/12/14م  املــــوؤرخ  ال�شركـــاء  جمعية 

الت�شفيــــة اأمـام الغـــيـــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق 

باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

 �ش.ب : 527 ر.ب : 320

هاتف رقم : 99430105

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة اأ�سواء حي عا�سم  �ش.م.م 

يعلــن خالد بن �شامل بن عبداللـه الفجري اأنــــه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة اأ�شواء حي عا�شم 

�ش.م.م , وامل�شجلــــة لـدى اأمانـــة ال�شــجـل الـتجــــاري بالرقم 1090337 , وفقـــا لقرار جمعية 

ال�شركـــاء املــــوؤرخ 2017/12/14م , وللم�شفــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة 

باأعمال  تتعلـق  التــي  الأمــــور  كافــــة  فـي  امل�شفـــي  مراجعـــة  اجلميــع  وعلى   , الغـــيـــر  اأمـام 

ال�شركة على العنوان الآتـي :

 �ش.ب : 527 ر.ب : 320

هاتف رقم : 99430105

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة اللوؤلوؤ ال�سافـي العاملية �ش.م.م 

ال�شافـي  اللوؤلوؤ  �شركـــة  بت�شفيـــة  يقوم  اأنــــه  الفجري  عبداللـه  بن  �شامل  بن  خالد  يعلــن 

العاملية �ش.م.م , وامل�شجلــــة لـدى اأمانـــة ال�شــجـل الـتجــــاري بالرقم 1082203 , وفقـــا لقرار 

فـــــي  ال�شركــة  , وللم�شفــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل  2017/12/14م  املــــوؤرخ  ال�شركـــاء  جمعية 

الت�شفيــــة اأمـام الغـــيـــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق 

باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

 �ش.ب : 527 ر.ب : 320

هاتف رقم : 99430105

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

�سيف بن خدمي بن حممد املانعي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة فجر العروبة للتجارة �ش.م.م 

يعلــن �شيف بن خدمي بن حممد املانعي اأنــــه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة فجر العروبة للتجارة 

�ش.م.م , وامل�شجلــــة لـدى اأمانـــة ال�شــجـل الـتجــــاري بالرقم 1617834 , وفقـــا لقرار جمعية 

الت�شفيــــة  فـــــي  ال�شركــة  حـــــق متثيــــــل  وحـــده  وللم�شفــــي   , 2018/1/2م  املــــوؤرخ  ال�شركـــاء 

باأعمال  تتعلـق  التــي  الأمــــور  كافــــة  فـي  امل�شفـــي  مراجعـــة  اجلميــع  وعلى   , الغـــيـــر  اأمـام 

ال�شركة على العنوان الآتـي :

 �ش.ب : 148 ر.ب : 325

هاتف رقم : 98877078

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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علي بن �سيف بن علي العربي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة امل�ساعل العربية للتجارة �ش.م.م   

يعلــن علـي بـن �شيف بن علي العربي اأنــــه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة امل�شاعل العربية للتجارة 

لتفاق  وفقـــا   ,  7063148 بالرقم  الـتجــــاري  ال�شــجـل  اأمانـــة  لـدى  وامل�شجلــــة   , �ش.م.م 

ال�شركـــاء املــــوؤرخ 2017/12/18م , وللم�شفــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة 

باأعمال  تتعلـق  التــي  الأمــــور  كافــــة  فـي  امل�شفـــي  مراجعـــة  اجلميــع  وعلى   , الغـــيـــر  اأمـام 

ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

 �ش.ب : 158 ر.ب : 511

هاتف رقم : 99339494

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة علي و�سلطان العربي للتجارة - ت�سامنية 

العربي  و�شلطان  علي  �شركـــة  بت�شفيـــة  يقوم  اأنــــه  العربي  علي  بن  �شيف  بـن  علـي  يعلــن 

للتجارة - ت�شامنية , وامل�شجلــــة لـدى اأمانـــة ال�شــجـل الـتجــــاري بالرقم 7024142 , وفقـــا 

فـــــي  ال�شركــة  حـــــق متثيــــــل  وحـــده  وللم�شفــــي   , 2017/12/17م  املــــوؤرخ  ال�شركـــاء  لتفاق 

الت�شفيــــة اأمـام الغـــيـــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق 

باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

 �ش.ب : 158 ر.ب : 511

هاتف رقم : 99339494

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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�سيف بن عبداللـه بن �سيف ال�سيدي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة ريحانة الغوي�سة للتجارة  - ت�سامنية 

يعلـن �شيف بن عبداللـه بن �شيف ال�شيدي اأنــه يقوم بت�شفيـة �شركـة ريحانة الغوي�شة للتجارة - 

ت�شامنية , وامل�شجلـة لـدى اأمانــة ال�شــجـل الـتجـاري بالرقم 1062250 , وللم�شفــــي وحـــده 

حـــــق متثيــــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيـــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي 

كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية �سحار - مركز الوالية

 �ش.ب : 888 ر.ب : 319

هاتف رقم : 99205304

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

نا�سر بن جميل بن حمد الرا�سدي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة اأبناء جميل الرا�سدي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 

يعلــن نا�شر بن جميل بن حمد الرا�شدي اأنــــه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة اأبناء جميل الرا�شدي 

للتجارة واملقاولت �ش.م.م , وامل�شجلــــة لـدى اأمانـــة ال�شــجـل الـتجــــاري بالرقم 1087944 , 

ال�شركــة  , وللم�شفــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل  2016/11/29م  املــــوؤرخ  ال�شركـــاء  وفقـــا لتفاق 

التــي  الأمــــور  كافــــة  فـي  امل�شفـــي  مراجعـــة  اجلميــع  وعلى   , الغـــيـــر  اأمـام  الت�شفيــــة  فـــــي 

تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

حمافظة م�سقط - والية بو�سر - غال

 �ش.ب : 1829 ر.ب : 112

هاتف رقم : 99059012

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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جمعة بن �سعيد بن اأحمد البلو�سي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة

 ل�سركـة �سعيد اأحمد البلو�سي واأوالده للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 

يعلــن جمعة بن �شعيد بن اأحمد البلو�شي اأنــــه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة �شعيد اأحمد البلو�شي 

الـتجـاري بالرقم      ال�شــجـل  اأمانـة  لـدى  , وامل�شجلة  واأولده للتجارة واملقاولت - ت�شامنية 

2017/12/28م , وللم�شفــــي وحـــده حـــــق  املــــوؤرخ  1368176, وفقــا لقرار جمعية ال�شركـــاء 

متثيــــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيـــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة 

الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

 �ش.ب : 428 ر.ب : 120

هاتف رقم : 99335022

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة

 ل�سركـة علي بن خليفة البلو�سي وجمعة بن �سعيد البلو�سي - ت�سامنية 

يعلــن جمعة بن �شعيد بن اأحمد البلو�شي اأنــــه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة علي بن خليفة البلو�شي 

وجمعة بن �شعيد البلو�شي - ت�شامنية , وامل�شجلــــة لـدى اأمانـــة ال�شــجـل الـتجــــاري بالرقم 

1411624 , وفقـــا لقرار جمعية ال�شركـــاء املــــوؤرخ 2017/12/28م , وللم�شفــــي وحـــده حـــــق 

متثيــــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيـــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة 

الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

 �ش.ب : 428 ر.ب : 120

هاتف رقم : 99335022

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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�سليم بن �سامل بن �سليم النزواين

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة االأخويــن التجاريــة - ت�سامنية 

اأنـه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة الأخوين التجارية -  يعلــن �شليم بن �شامل بن �شليم النزواين 

لتفاق  وفقـــا   ,  7045557 بالرقم  الـتجــــاري  ال�شــجـل  اأمانـــة  لـدى  وامل�شجلــــة   , ت�شامنية 

ال�شركـــاء املــــوؤرخ 2017/12/30م , وللم�شفــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة 

باأعمال  تتعلـق  التــي  الأمــــور  كافــــة  فـي  امل�شفـــي  مراجعـــة  اجلميــع  وعلى   , الغـــيـــر  اأمـام 

ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية عربي  - حمافظة الظاهرة 

 �ش.ب : 266 ر.ب : 516

هاتف رقم : 99411558

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

�سعود بن ثاين بن �سعيد الفوري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة �سفوة اجلفنني للتجارة �ش.م.م 

يعلــن �شعود بن ثاين بن �شعيد الفوري اأنـه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة �شفوة اجلفنني للتجارة 

, وللم�شفــــي وحـــده   1730070 بالرقم  الـتجـــاري  ال�شــجـل  اأمانــة  لـدى  , وامل�شجلة  �ش.م.م 

حـــــق متثيــــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيـــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي 

كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

املعبيلة اجلنوبية  - املنطقة ال�سناعية

 �ش.ب : 394 ر.ب : 121

هاتف رقم : 99315767

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة �سفوة ال�سويق للتجارة �ش.م.م 

يعلــن �شعود بن ثاين بن �شعيد الفوري اأنـه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة �شفوة ال�شويق للتجارة 

, وللم�شفــــي وحـــده   3234932 بالرقم  الـتجـــاري  ال�شــجـل  اأمانــة  لـدى  , وامل�شجلة  �ش.م.م 

حـــــق متثيــــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيـــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي 

كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

املعبيلة اجلنوبية  - املنطقة ال�سناعية

 �ش.ب : 394 ر.ب : 121

هاتف رقم : 99315767

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة طيور بحر ال�سمال للتجارة �ش.م.م 

يعلــن �شعود بن ثاين بن �شعيد الفوري اأنـه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة طيور بحر ال�شمال للتجارة 

, وللم�شفــــي وحـــده   1737562 بالرقم  الـتجـــاري  ال�شــجـل  اأمانــة  لـدى  , وامل�شجلة  �ش.م.م 

حـــــق متثيــــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيـــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي 

كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

املعبيلة اجلنوبية  - املنطقة ال�سناعية

 �ش.ب : 394 ر.ب : 121

هاتف رقم : 99315767

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

-170-



اجلريدة الر�سمية العدد )1227(

جنمة بنت را�سد بن خلفان احلب�سية

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة م�ساريع اأر�ش جمان املتحدة �ش.م.م 

تعلــن جنمة بنت را�شد بن خلفان احلب�شية اأنـها تقوم بت�شفيـــة �شركـــة م�شاريع اأر�ش جمان 

املتحدة �ش.م.م , وامل�شجلــــة لـدى اأمانـــة ال�شــجـل الـتجــــاري بالرقم 1079967 , وللم�شفـية 

وحدها حق متثيــــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيـــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــية 

فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

 �ش.ب : 184 ر.ب : 101

هاتف رقم : 95116929

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعاءاتهـــــم �شــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفيـــة

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة االأماين لالإعمار �ش.م.م 

اأنـها تقوم بت�شفيـــة �شركـــة الأماين لالإعمار  تعلــن جنمة بنت را�شد بن خلفان احلب�شية 

�ش.م.م , وامل�شجلــــة لـدى اأمانـــة ال�شــجـل الـتجــــاري بالرقم 1017639 , وللم�شفـية وحـــدها 

حـــــق متثيــــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيـــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــية فـي 

كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

 �ش.ب : 1730 ر.ب : 112

هاتف رقم : 95116929

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعاءاتهـــــم �شــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفيـــة
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عبداللـه بن جميع بن عبيد امل�سروري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة �سما حدراء للتجارة - تو�سية 

يعلــن عبداللـه بن جميع بن عبيد امل�شروري اأنـه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة �شما حدراء للتجارة - 

تو�شية , وامل�شجلة لـدى اأمانــة ال�شــجـل الـتجـــاري بالرقم 1068758 , وفقـــا لقرار  ال�شركـــاء 

اأمـام  الت�شفيــــة  فـــــي  ال�شركــة  متثيــــــل  حـــــق  وحـــده  وللم�شفــــي   , 2017/12/20م  املــــوؤرخ 

الغـــيـــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة 

على العنوان الآتـي :

والية جعالن بني بو ح�سن  

 �ش.ب : 21 ر.ب : 415

هاتف رقم : 99226671

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

اأحمد بن عيد بن نا�سر اخل�سوري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة اأ�سطورة ال�سرق للتجارة �ش.م.م 

يعلــن اأحمد بن عيد بن نا�شر اخل�شوري اأنـه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة اأ�شطورة ال�شرق للتجارة 

, وللم�شفــــي وحـــده   1695517 بالرقم  الـتجـــاري  ال�شــجـل  اأمانــة  لـدى  , وامل�شجلة  �ش.م.م 

حـــــق متثيــــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيـــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي 

كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

هاتف رقم : 99222181

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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حممود مراد تنجي البلو�سي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة اأبو عمار املتحدة للتجارة - تو�سية 

يعلــن حممود مراد تنجي البلو�شي اأنـه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة اأبو عمار املتحدة للتجارة - 

, وللم�شفــــي وحـــده   1141104 اأمانــة ال�شــجـل الـتجـــاري بالرقم  , وامل�شجلة لـدى  تو�شية 

حـــــق متثيــــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيـــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي 

كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

هاتف رقم : 99670417

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

علي بن حممد بن �سامل الكلباين

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة

 ل�سركـة الوطنية الذهبية للمقاوالت الهند�سية والتجارة �ش.م.م 

الذهبية  الوطنية  �شركـــة  بت�شفيـــة  يقوم  اأنـه  الكلباين  �شامل  بن  حممد  بن  علي  يعلــن 

اأمانــة ال�شــجـل الـتجـــاري بالرقم  للمقاولت الهند�شية والتجارة �ش.م.م , وامل�شجلة لـدى 

حـــــق  وحـــده  وللم�شفــــي   , 2018/1/2م  املــــوؤرخ  ال�شركـــاء  جمعية  لقرار  وفقـــا   ,  3000613

متثيــــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيـــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة 

الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 328 ر.ب : 109

هاتف رقم : 99232565

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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علي بن حممد بن  نا�سر الرحبي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة ال�سالم لل�سحن والتجارة �ش.م.م 

يعلــن علي بن حممد بن  نا�شر الرحبي اأنـه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة ال�شالم لل�شحن والتجارة 

, وللم�شفــــي وحـــده   1739441 بالرقم  الـتجـــاري  ال�شــجـل  اأمانــة  لـدى  , وامل�شجلة  �ش.م.م 

حـــــق متثيــــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيـــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي 

كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 327 ر.ب : 118

هاتف رقم : 99767852

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

�سامل بن حميد بن نا�سر الوهيبي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة ن�سيم ربيع الب�ستان �ش.م.م 

الب�شتان  اأنـه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة ن�شيم ربيع  يعلــن �شامل بن حميد بن نا�شر الوهيبي 

�ش.م.م , وامل�شجلة لـدى اأمانــة ال�شــجـل الـتجـــاري بالرقم 1062347 , وفقـــا لقرار جمعية 

ال�شركـــاء املــــوؤرخ  2017/12/28م , وللم�شفــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة 

باأعمال  تتعلـق  التــي  الأمــــور  كافــــة  فـي  امل�شفـــي  مراجعـــة  اجلميــع  وعلى   , الغـــيـــر  اأمـام 

ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 125 ر.ب : 315

هاتف رقم : 94667771

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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�سليمان بن نا�سر بن �سالح احلديدي 

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة

 ل�سركـة خمي�ش خلفان و�سليمان نا�سر احلديدي للتجارة  - ت�سامنية

يعلــن �شليمــان بــن نا�شــر بن �شالح احلديدي اأنـــه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة خمي�ش خلفــان 

و�شليمــان نا�شــر احلديـدي للتجارة - ت�شامنية , وامل�شجلة لـدى اأمانــة ال�شــجـل الـتجـــاري 

وحـــده  وللم�شفــــي   , 2018/1/3م  املــــوؤرخ  ال�شركـــاء  لقرار جمعية  وفقـــا   , بالرقم 1447785 

حـــــق متثيــــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيـــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي 

كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 918 ر.ب : 121

هاتف رقم : 95114649

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

حبيب بن خلفان بن �سامل اخل�سيبي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة

 ل�سركـة م�ساريع حبيب وتوفيق اخل�سيبي للتجارة �ش.م.م

اأنـــه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة م�شاريع حبيب  يعلــن حبيب بن خلفان بن �شامل اخل�شيبي 

بالرقــم  الـتجـــاري  ال�شــجـل  اأمانــــة  لـــدى  وامل�شجلــة   , �ش.م.م  للتجارة  اخل�شيبي  وتوفيق 

, وللم�شفــــي وحـــده حـــــق  2017/12/31م  املــــوؤرخ  ال�شركـــاء  , وفقـــا لقرار جمعية   1053255

متثيــــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيـــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة 

الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 467 ر.ب : 113

هاتف رقم : 92563665

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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با�سمة بنت علي بن �سيف ال�سعيدية

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة �سواحي الهجاري للتجارة واملقاوالت - تو�سية 

اأنـها تقوم بت�شفيـــة �شركـــة �شواحي الهجاري  تعلــن با�شمة بنت علي بن �شيف ال�شعيدية 

 ,  1077542 الـتجــــاري بالرقم  اأمانـــة ال�شــجـل  , وامل�شجلــــة لـدى  للتجارة واملقاولت - تو�شية 

, وعلى اجلميــع  الغـــيـــر  اأمـام  الت�شفيــــة  فـــــي  ال�شركــة  حـــــق متثيــــــل  وحـــدها  وللم�شفـية 

مراجعـــة امل�شفـــية فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

حمافظة �سمال الباطنة - والية اخلابورة 

هاتف رقم : 96134935

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعاءاتهـــــم �شــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفيـــة
هويدا بنت نا�سر بن عبداللـه ال�سحيمية

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة خط املوج االأزرق للتجارة �ش.م.م 

تعلــن هويدا بنت نا�شر بن عبداللـه ال�شحيمية اأنـها تقوم بت�شفيـــة �شركـة خط املوج الأزرق 

للتجارة �ش.م.م , وامل�شجلــــة لـدى اأمانـــة ال�شــجـل الـتجــــاري بالرقم 1080279 , وفقـــا لقرار 

ال�شركـــاء املــــوؤرخ 2017/12/19م , وللم�شفـية وحـــدها حـــــق متثيــــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة 

باأعمال  تتعلـق  التــي  الأمــــور  كافــــة  فـي  امل�شفـــية  مراجعـــة  اجلميــع  وعلى   , الغـــيـــر  اأمـام 

ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية بو�سر - �ساطئ القرم 

هاتف رقم : 99439053

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعاءاتهـــــم �شــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفيـــة
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حممد بن �سعود بن �سامل احل�سني 

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة �سهول قنتب للتجارة - ت�سامنية

يعلــن حممد بن �شعود بن �شامل احل�شني اأنـــه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة �شهول قنتب للتجارة - 

ت�شامنية , وامل�شجلة لـدى اأمانــة ال�شــجـل الـتجـــاري بالرقم 1520300 , وفقـــا لقرار جمعية 

ال�شركـــاء املــــوؤرخ 2017/12/25م , وللم�شفــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة 

باأعمال  تتعلـق  التــي  الأمــــور  كافــــة  فـي  امل�شفـــي  مراجعـــة  اجلميــع  وعلى   , الغـــيـــر  اأمـام 

ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 600 ر.ب : 113

هاتف رقم : 96402250

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

�سعيد بن حممد بن نا�سر احلميدي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة احل�سني واحلميدي �ش.م.م

يعلــن �شعيد بن حممد بن نا�شر احلميدي اأنـــه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة احل�شني واحلميدي 

, وفقـــا لقرار جمعية   1704087 بالرقم  الـتجـــاري  ال�شــجـل  اأمانــة  لـدى  , وامل�شجلة  �ش.م.م 

ال�شركـــاء املــــوؤرخ 2017/12/18م , وللم�شفــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة 

باأعمال  تتعلـق  التــي  الأمــــور  كافــــة  فـي  امل�شفـــي  مراجعـــة  اجلميــع  وعلى   , الغـــيـــر  اأمـام 

ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 665 ر.ب : 119

هاتف رقم : 99333639

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1227(

اأنور بن حممد بن عبداللـه الزدجايل

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة خط البلة للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلــن اأنور بن حممد بن عبداللـه الزدجايل اأنـــه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة خط البلة للتجارة 

واملقاولت - تو�شية , وامل�شجلة لـدى اأمانــة ال�شــجـل الـتجـــاري بالرقم 1677250 , وفقـــا لقرار 

فـــــي  ال�شركــة  متثيــــــل  حـــــق  وحـــده  وللم�شفــــي   , 2017/12/10م  املــــوؤرخ  ال�شركـــاء  جمعية 

الت�شفيــــة اأمـام الغـــيـــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق 

باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 3248 ر.ب : 113

هاتف رقم : 99888802

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة 

ل�سركـة طارق عي�سى الزدجايل واأنور حممد الزدجايل للتجارة - ت�سامنية

يعلــن اأنور بن حممد بن عبداللـه الزدجايل اأنـــه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة طارق عي�شى الزدجايل 

واأنور حممد الزدجايل للتجارة - ت�شامنية , وامل�شجلة لـدى اأمانــة ال�شــجـل الـتجـــاري بالرقم 

, وللم�شفــــي وحـــده حـــــق  2017/12/10م  املــــوؤرخ  ال�شركـــاء  , وفقـــا لقرار جمعية   1313398

متثيــــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيـــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة 

الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 3248 ر.ب : 113

هاتف رقم : 99888802

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1227(

نا�سر بن علي بن ثابت العرميي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة اأ�سوار �سور ل�سناعة االأختام واخلدمات - تو�سية

ل�شناعة  اأ�شوار �شور  �شركـــة  بت�شفيـــة  يقوم  اأنـــه  العرميي  ثابت  بن  بن علي  نا�شر  يعلــن 

  ,  1692526 بالرقم  الـتجـــاري  ال�شــجـل  اأمانــة  لـدى  وامل�شجلة   , تو�شية   - واخلدمات  الأختام 

اجلميــع  وعلى   , الغـــيـــر  اأمـام  الت�شفيــــة  فـــــي  ال�شركــة  متثيــــــل  حـــــق  وحـــده  وللم�شفــــي 

مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 1525 ر.ب : 133

هاتف رقم : 24505045

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

عبداللـه بن اأحمد بن �سالح احلارثي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة الوطنية للخدمات املكتبية - تو�سية

يعلــن عبداللـه بن اأحمد بن �شالح احلارثي اأنـــه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة الوطنية للخدمات 

املكتبية - تو�شية , وامل�شجلة لـدى اأمانــة ال�شــجـل الـتجـــاري بالرقم 1005112 , وفقـــا لقرار 

فـــــي  ال�شركــة  متثيــــــل  حـــــق  وحـــده  وللم�شفــــي   , 2017/12/28م  املــــوؤرخ  ال�شركـــاء  جمعية 

الت�شفيــــة اأمـام الغـــيـــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق 

باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 39 ر.ب : 400 اإبراء

هاتف رقم : 92322242

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1227(

حممد بن �سامل بن �سعيد البو�سافـي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة االبتكار املتحدة للمقاوالت �ش.م.م 

املتحدة  البتكار  �شركـــة  بت�شفيـــة  يقوم  اأنـــه  البو�شافـي  �شعيد  بن  �شامل  بن  يعلــن حممد 

للمقاولت �ش.م.م , وامل�شجلة لـدى اأمانــة ال�شــجـل الـتجـــاري بالرقم 1101812 , وفقـــا لقرار 

ال�شركـــاء املــــوؤرخ 2017/12/14م , وللم�شفــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة 

باأعمال  تتعلـق  التــي  الأمــــور  كافــــة  فـي  امل�شفـــي  مراجعـــة  اجلميــع  وعلى   , الغـــيـــر  اأمـام 

ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية مطرح - الوادي الكبري

�ش.ب : 2613 ر.ب : 112 روي

هاتف رقم : 99812220

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
�سامل بن خلفان بن نا�سر الرواحي 

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة امل�سار الذهبي احلديثة �ش.م.م 

يعلــن �شامل بن خلفان بن نا�شر الرواحي اأنـــه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة امل�شار الذهبي احلديثة 

1099131 , وفقـــا لقرار جمعية  اأمانــة ال�شــجـل الـتجـــاري بالرقم  , وامل�شجلة لـدى  �ش.م.م 

ال�شركـــاء املــــوؤرخ 2017/12/27م , وللم�شفــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة 

باأعمال  تتعلـق  التــي  الأمــــور  كافــــة  فـي  امل�شفـــي  مراجعـــة  اجلميــع  وعلى   , الغـــيـــر  اأمـام 

ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 983 ر.ب : 111

هاتف رقم : 99377066

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1227(

عمـر بن علـي بن عبداللـه ال�سملـي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة ال�سملي وال�ساعدي للتجارة - ت�سامنية 

ال�شملي وال�شاعدي  اأنـــه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة  ال�شملـي  يعلــن عمـر بن علـي بن عبداللـه 

للتجارة - ت�شامنية , وامل�شجلة لـدى اأمانــة ال�شــجـل الـتجـــاري بالرقم 7055480 , وفقـــا 

فـــــي  ال�شركــة  متثيــــــل  حـــــق  وحـــده  وللم�شفــــي   , 2017/12/25م  املــــوؤرخ  ال�شركـــاء  لتفاق 

الت�شفيــــة اأمـام الغـــيـــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق 

باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 881 ر.ب : 511

هاتف رقم : 96476979

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
عبداملجيد بن حممد بن �سعيد البلو�سي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة م�ساريع عبداملجيد املتحدة �ش.م.م

م�شاريـــع  �شركـــة  بت�شفيـــة  يقوم  اأنـــه  البلو�شــي  �شعيــد  بن  حممــد  بــن  عبداملجيد  يعلــن 

 ,  1104542 بالرقم  الـتجـــاري  ال�شــجـل  اأمانــة  لـدى  وامل�شجلة   , �ش.م.م  املتحدة  عبداملجيد 

ال�شركــة  حـــــق متثيــــــل  وحـــده  وللم�شفــــي   , 2017/12/11م  املــــوؤرخ  ال�شركـــاء  وفقـــا لتفاق 

التــي  الأمــــور  كافــــة  فـي  امل�شفـــي  وعلى اجلميــع مراجعـــة   , الغـــيـــر  اأمـام  الت�شفيــــة  فـــــي 

تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية العامرات - املحج - بناية رقم : 987

�ش.ب : 504 ر.ب : 116 ميناء الفحل

هاتف رقم : 99637922

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1227(

عادل بن �سعيد بن علي البطا�سي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة م�ساريع دانة البحر �ش.م.م

البحر  دانة  م�شاريع  �شركـــة  بت�شفيـــة  يقوم  اأنـــه  البطا�شي  بن علي  �شعيد  بن  عادل  يعلــن 

لقرار جمعية  وفقـــا   ,  1020223 بالرقم  الـتجـــاري  ال�شــجـل  اأمانــة  لـدى  وامل�شجلة   , �ش.م.م 

ال�شركـــاء املــــوؤرخ 2017/12/21م , وللم�شفــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة 

باأعمال  تتعلـق  التــي  الأمــــور  كافــــة  فـي  امل�شفـــي  مراجعـــة  اجلميــع  وعلى   , الغـــيـــر  اأمـام 

ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 653 ر.ب : 132 

هاتف رقم : 99433590

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
فهد بن خليفة بن حممد الرحبي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة

 ل�سركـة اأبو عبدالرحمن الرحبي للتجارة واملقاوالت - تو�سية

عبدالرحمــن  اأبــو  �شركـــة  بت�شفيـــة  يقوم  اأنـــه  الرحبي  حممــد  بن  خليفة  بن  فهــد  يعلــن 

بالرقم  الـتجـــاري  ال�شــجـل  اأمانــة  لـدى  وامل�شجلة   , تو�شية   - واملقاولت  للتجارة  الرحبي 

1050722 , وفقـــا لتفاق ال�شركـــاء املــــوؤرخ 2017/12/20م , وللم�شفــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل 

ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيـــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة الأمــــور 

التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية دماء والطائيني

�ش.ب : 940 ر.ب : 112 

هاتف رقم : 99373824

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1227(

�سليمان بن �سامل بن �سعيد املر�سودي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة

 ل�سركـة مزون ال�سليف التجارية - تو�سية

ال�شليف  مزون  �شركـــة  بت�شفيـــة  يقوم  اأنـــه  املر�شودي  �شعيد  بن  �شامل  بن  �شليمان  يعلــن 

وفقـــا   ,  7047487 بالرقم  الـتجـــاري  ال�شــجـل  اأمانــة  لـدى  وامل�شجلة   , تو�شية   - التجارية 

فـــــي  ال�شركــة  متثيــــــل  حـــــق  وحـــده  وللم�شفــــي   , 2017/12/30م  املــــوؤرخ  ال�شركـــاء  لتفاق 

الت�شفيــــة اأمـام الغـــيـــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق 

باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 38 ر.ب : 511 

هاتف رقم : 95390900

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

�سعيد بن حمود بن �سامل ال�سعدي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة

 ل�سركـة �سعيد بن حمود بن �سامل ال�سعدي و�سريكه - تو�سية

بن  بن حمود  �شعيد  �شركـــة  بت�شفيـــة  يقوم  اأنـــه  ال�شعدي  �شامل  بن  بن حمود  �شعيد  يعلــن 

 ,  4032195 بالرقم  الـتجـــاري  ال�شــجـل  اأمانــة  لـدى  , وامل�شجلة  ال�شعدي و�شريكه - تو�شية  �شامل 

اجلميــع  وعلى   , الغـــيـــر  اأمـام  الت�شفيــــة  فـــــي  ال�شركــة  متثيــــــل  حـــــق  وحـــده  وللم�شفــــي 

مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية �ســور 

هاتف رقم : 92133975

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1227(

خمي�ش بن نا�سر بن بطي ال�سكيلي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة م�ساريع نفحات يرثب - ت�سامنية

 - نفحات يرثب  �شركـــة م�شاريع  بت�شفيـــة  يقوم  اأنـــه  ال�شكيلي  بن بطي  نا�شر  بن  يعلــن خمي�ش 

ت�شامنية , وامل�شجلة لـدى اأمانــة ال�شــجـل الـتجـــاري بالرقم 1097146 , وفقـــا لتفاق ال�شركـــاء 

اأمــام  فـــــي الت�شفيـــــة  , وللم�شفــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل ال�شركــة  2017/12/30م  املــــوؤرخ 

الغـــيــــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة 

على العنوان الآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 98 ر.ب : 511 

هاتف رقم : 98062211

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة اأزهار عربي للتجارة - ت�سامنية

اأزهار عربي للتجارة -  اأنـه يقوم بت�شفيـة �شركة  ال�شكيلي  يعلـن خمي�ش بن نا�شر بن بطي 

ت�شامنية , وامل�شجلة لـدى اأمانــة ال�شــجـل الـتجـــاري بالرقم 7043163 , وفقـــا لتفاق ال�شركـــاء 

اأمـام  الت�شفيــــة  فـــــي  ال�شركــة  متثيــــــل  حـــــق  وحـــده  وللم�شفــــي   , 2017/12/30م  املــــوؤرخ 

الغـــيـــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة 

على العنوان الآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 98 ر.ب : 511 

هاتف رقم : 98062211

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1227(

خليفة بن �سلطان بن �سالح اخلمي�سي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة دانة الكور لل�سياحة واال�ستثمار �ش.م.م

الكـــور  دانـــة  �شركـــة  بت�شفيـــة  يقــوم  اأنـــه  اخلمي�شي  �شالح  بن  �شلطان  بن  خليفة  يعلــن 

لل�شياحة وال�شتثمار �ش.م.م , وامل�شجلة لـدى اأمانــة ال�شــجـل الـتجـــاري بالرقم 1249388 , 

2017/11/4م , وللم�شفــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل ال�شركــة  املــــوؤرخ  وفقـــا لتفاق ال�شركـــاء 

فـــــي الت�شفيـــــة اأمــام الغـــيــــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة الأمــــور التــي 

تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 567 ر.ب : 511 

هاتف رقم : 99001118

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

حمد بن حممد بن علي البلو�سي 

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة 

ل�سركـة حمد وعلي اأبناء حممد بن علي البلو�سي للتجارة - ت�سامنية 

اأبناء  وعلي  حمد  �شركـــة  بت�شفيـــة  يقــوم  اأنـــه  البلو�شي  علي  بن  حممد  بــن  حمــد  يعلــن 

الـتجـــاري  ال�شــجـل  اأمانــة  لـدى  , وامل�شجلة  البلو�شي للتجارة - ت�شامنية  حممد بن علي 

بالرقم 8048134 , وللم�شفــي وحـــده حـــــق متثيــــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيـــــة اأمــام الغـــيــــر , وعلى 

العنوان  على  ال�شركة  باأعمال  تتعلـق  التــي  الأمــــور  كافــــة  فـي  امل�شفـــي  اجلميــع مراجعـــة 

الآتـي :

والية الربميي - حمافظة الربميي

هاتف رقم : 92460595

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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حممد بن عبدالرحمن بن �شبيل البلو�شي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�شفيـة 

ل�شركـة حممد عبدالرحمن �شبيل البلو�شي واأوالده للتجارة - تو�شية

يعلــن حممد بن عبدالرحمن �شبيل البلو�شي اأنـــه يقــوم بت�شفيـــة �شركـــة حممد عبدالرحمن 

�شبيل البلو�شي واأوالده للتجارة - تو�شية , وامل�شجلة لـدى اأمانــة ال�شــجـل الـتجـــاري بالرقم 

2077833 , وفقـا التفاق ال�شركـــاء املــــوؤرخ 2018/1/9م , وللم�شفــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل 

ال�شركــة فـــــي الت�شفيـــــة اأمــام الغـــيــــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة االأمــــور 

التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان االآتـي :

والية �شاللة - حمافظة ظفار

�ص.ب : 833 ر.ب : 111 

هاتف رقم : 99462119

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

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�شفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�شفيـة 

ل�شركـة اأبو غالب البلو�شي واأوالده - تو�شية

غالب  اأبو  �شركـــة  بت�شفيـــة  يقــوم  اأنـــه  البلو�شي  �شبيل  بن  عبدالرحمن  بن  حممد  يعلــن 

 ,  6085989 بالرقم  الـتجـــاري  ال�شــجـل  اأمانــة  لـدى  وامل�شجلة   , - تو�شية  واأوالده  البلو�شي 

ال�شركــة  متثيــــــل  حـــــق  وحـــده  وللم�شفــــي   , 2018/1/9م  املــــوؤرخ  ال�شركـــاء  التفاق  وفقـــا 

فـــــي الت�شفيـــــة اأمــام الغـــيــــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة االأمــــور التــي 

تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان االآتـي :

 �شناو - والية امل�شيبي 

�ص.ب : 1069 ر.ب : 133 

هاتف رقم : 99462119

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

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�شفــــي
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�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة ب�ستان اجلزيرة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلــن حممد بن عبدالرحمن بن �شبيل البلو�شي اأنـــه يقــوم بت�شفيـــة �شركـــة ب�شتان اجلزيرة 

 ,  6082343 الـتجـــاري بالرقم  ال�شــجـل  اأمانــة  , وامل�شجلة لـدى  �ش.م.م  للتجارة واملقاولت 

ال�شركــة  متثيــــــل  حـــــق  وحـــده  وللم�شفــــي   , 2018/1/9م  املــــوؤرخ  ال�شركـــاء  لتفاق  وفقـــا 

فـــــي الت�شفيـــــة اأمــام الغـــيــــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة الأمــــور التــي 

تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

حج - والية حموت 

�ش.ب : 833 ر.ب : 111 

هاتف رقم : 99462119

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

علي بن يو�سف بن علي البلو�سي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة 

ل�سركـة خلفان بن يو�سف بن البلو�سي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلــن علــي بــن يو�شــف بــن علـي البلو�شــي اأنـــه يقــوم بت�شفيـــة �شركـــة خلفان بــن يو�شف بن 

البلو�شي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية , وامل�شجلة لـدى اأمانــة ال�شــجـل الـتجـــاري بالرقم 

3154122 , وللم�شفــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيـــــة اأمــام الغـــيــــر , وعلى 

العنوان  على  ال�شركة  باأعمال  تتعلـق  التــي  الأمــــور  كافــــة  فـي  امل�شفـــي  اجلميــع مراجعـــة 

الآتـي :

والية �سحار - مركز الوالية

�ش.ب : 250 ر.ب : 311 

هاتف رقم : 99325023

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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خالد بن �سامل بن �سيف املعمري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �ساطئ املدينة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلــن خالد بن �شامل بن �شيف املعمري اأنـــه يقــوم بت�شفيـــة �شركـــة �شاطئ املدينة للتجارة 

 ,  3195074 بالرقم  الـتجـــاري  ال�شــجـــل  اأمانــــة  لـــدى  وامل�شجلــة   , ت�شامنيــة   - واملقـــاولت 

وللم�شفــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيـــــة اأمــام الغـــيــــر , وعلى اجلميــع 

مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية �سحار - مركز الوالية

�ش.ب : 309 ر.ب : 311 

هاتف رقم : 91877777

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

نبيل بن ح�سن بن علي احل�سرمي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة جوهرة ح�سرموت للتجارة �ش.م.م

جوهرة ح�شرموت  اأنـــه يقــوم بت�شفيـــة �شركـــة  يعلــن نبيل بن ح�شن بن علي احل�شرمي 

للتجارة �ش.م.م , وامل�شجلة لـدى اأمانــة ال�شــجـل الـتجـــاري بالرقم 1046863 , وللم�شفــــي 

مراجعـــة  اجلميــع  وعلى   , الغـــيــــر  اأمــام  الت�شفيـــــة  فـــــي  ال�شركــة  متثيــــــل  حـــــق  وحـــده 

امل�شفـــي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية �سحم - مركز الوالية

�ش.ب : 761 ر.ب : 319 

هاتف رقم : 92448282

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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�سامل بن را�سد بن حميد ال�سام�سي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة

 ل�سركة را�سد بن حميد بن عبيد العي�سائي وولده �سامل - ت�سامنية

يعلــن �شامل بن را�شد بن حميد ال�شام�شي اأنـــه يقــوم بت�شفيـــة �شركـــة را�شد بن حميد بن 

عبيد العي�شائي وولده �شامل - ت�شامنية , وامل�شجلة لـدى اأمانــة ال�شــجـل الـتجـــاري بالرقم 

3042430 , وللم�شفــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيـــــة اأمــام الغـــيــــر , وعلى 

العنوان  على  ال�شركة  باأعمال  تتعلـق  التــي  الأمــــور  كافــــة  فـي  امل�شفـــي  اجلميــع مراجعـــة 

الآتـي :

حمافظة الربميي

�ش.ب : 78 ر.ب : 512 

هاتف رقم : 99359594

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
علي بن جمعة بن علي ال�سيزاوي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة م�ساريع اآفاق احل�سارة - ت�سامنية

يعلــن علي بن جمعة بن علي ال�شيزاوي اأنـــه يقــوم بت�شفيـــة �شركـــة م�شاريع اآفاق احل�شارة - 

ت�شامنية , وامل�شجلة لـدى اأمانــة ال�شــجـل الـتجـــاري بالرقم 3187268 , وللم�شفــــي وحـــده 

حـــــق متثيــــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيـــــة اأمــام الغـــيــــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي 

كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية �سحار - مركز الوالية

�ش.ب : 413 ر.ب : 311 

هاتف رقم : 92644388

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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نا�سر بن �سعيد بن حممد البو�سعيدي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة

 ل�سركـة نا�سر بن �سعيد بن حممد البو�سعيدي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلــن نا�شر بن �شعيد بن حممد البو�شعيدي اأنـــه يقــوم بت�شفيـــة �شركـــة نا�شر بن �شعيد بن 

حممد البو�شعيدي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية , وامل�شجلة لـدى اأمانــة ال�شــجـل الـتجـــاري 

بالرقم 1002254 , وللم�شفــــي وحـــده حــق متثيــــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيـــــة اأمــام الغـــيــــر ,

على  ال�شركة  باأعمال  تتعلـق  التــي  الأمــــور  كافــــة  فـي  امل�شفـــي  مراجعـــة  اجلميــع  وعلى 

العنوان الآتـي :

والية �سحار - مركز الوالية

هاتف رقم : 99466008

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

اأحمد بن �سامل بن حممد ال�سعيدي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة

 ل�سركـة القدرة الوا�سعة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

الوا�شعة  القدرة  �شركـــة  بت�شفيـــة  يقــوم  اأنـــه  ال�شعيدي  �شامل بن حممد  بن  اأحمد  يعلــن 

 , 1156816 للتجارة واملقاولت �ش.م.م , وامل�شجلة لـدى اأمانــة ال�شــجـل الـتجـــاري بالرقم 

, وعلى اجلميــع  الغـــيــــر  اأمــام  الت�شفيـــــة  فـــــي  ال�شركــة  وللم�شفــــي وحـــده حــق متثيــــــل 

مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية �سحار - مركز الوالية

هاتف رقم : 98081114

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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يو�سف بن اأحمد بن يو�سف العجمي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة

 ل�سركـة جبال ال�سويق ال�ساخمة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

ال�شويق  جبال  �شركـــة  بت�شفيـــة  يقــوم  اأنـــه  العجمـي  يو�شــف  بــن  اأحمـد  بــن  يو�شـف  يعلــن 

ال�شاخمة للتجارة واملقاولت - ت�شامنية , وامل�شجلة لـدى اأمانــة ال�شــجـل الـتجـــاري بالرقم 

1134372 , وفقـــا لتفاق ال�شركـــاء املــــوؤرخ 2017/12/20م , وللم�شفــــي وحـــده حــق متثيــــــل 

ال�شركــة فـــــي الت�شفيـــــة اأمــام الغـــيــــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة الأمــــور 

التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية الر�ستاق 

�ش.ب : 206 ر.ب : 315 

هاتف رقم : 96339003

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

مرمي بنت ح�سن بن �سوتاه الزدجالية

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة املخزن الوطني لقطع غيار ال�سيارات �ش.م.م 

الوطني  املخزن  �شركـة  بت�شفيـــة  تقوم  اأنـها  الزدجالية  �شوتاه  بن  ح�شن  بنت  مرمي  تعلــن 

 ,  1034634 بالرقم  الـتجـاري  ال�شــجـل  اأمانـة  لـدى  وامل�شجلـة   , �ش.م.م  ال�شيارات  لقطع غيار 

متثيــــــل  حـــــق  وحـــدها  وللم�شفـية   , 2017/12/28م  املــــوؤرخ  ال�شركـــاء  جمعية  لقرار  وفقـــا 

ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيـــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــية فـي كافــــة الأمــــور 

التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 57 ر.ب : 100 

هاتف رقم : 99331976

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعاءاتهـــــم �شــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفيـــة
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�سامل بن �سعيد بن �سرور النوبي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة دار العرب للخدمات العقارية

يعلــن �شامل بن �شعيد بن �شرور النوبي اأنـــه يقــوم بت�شفيـــة �شركـــة دار العرب للخدمات 

العقارية , وامل�شجلة لـدى اأمانــة ال�شــجـل الـتجـــاري بالرقم 2161630 , وللم�شفــــي وحـــده 

حــق متثيــــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيـــــة اأمــام الغـــيــــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي 

كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ص.ب : 1988 ر.ب : 211 

هاتف رقم : 92393939

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة دار االأرقام للتجارة واال�ستثمار �ص.م.م

للتجارة  الأرقام  دار  �شركـــة  بت�شفيـــة  يقــوم  اأنـــه  النوبي  �شرور  �شعيد بن  �شامل بن  يعلــن 

وال�شتثمار �ش.م.م , وامل�شجلة لـدى اأمانــة ال�شــجـل الـتجـــاري بالرقم 1844229 , وللم�شفــــي 

مراجعـــة  اجلميــع  وعلى   , الغـــيــــر  اأمــام  الت�شفيـــــة  فـــــي  ال�شركــة  متثيــــــل  حــق  وحـــده 

امل�شفـــي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية بو�سر - حمافظة م�سقط  

�ص.ب : 1899 ر.ب : 211 

هاتف رقم : 92393939

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

-192-



اجلريدة الر�سمية العدد )1227(

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة دالئل اخلليج للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلــن �شامل بن �شعيد بن �شرور النوبي اأنـــه يقــوم بت�شفيـــة �شركـــة دلئل اخلليج للتجارة 

 ,  1721151 بالرقم  الـتجـــاري  ال�شــجـل  اأمانــة  لـدى  وامل�شجلة   , ت�شامنية   - واملقاولت 

, وعلى اجلميــع  الغـــيــــر  اأمــام  الت�شفيـــــة  فـــــي  ال�شركــة  وللم�شفــــي وحـــده حــق متثيــــــل 

مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

الغربة - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 1899 ر.ب : 211 

هاتف رقم : 92393939

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة �سهول اإرم الدولية �ص.م.م

الدولية  اإرم  �شهول  �شركـــة  بت�شفيـــة  يقـــوم  اأنـــه  النوبــي  �شرور  بن  �شعيد  بن  �شامل  يعلــن 

وللم�شفــــي وحـــده   ,  1049094 اأمانــة ال�شــجـل الـتجـــاري بالرقم  �ش.م.م , وامل�شجلة لـدى 

حــق متثيــــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيـــــة اأمــام الغـــيــــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي 

كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 47 ر.ب : 133 

هاتف رقم : 92393939

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة اأحلان الغبرياء للتجارة - ت�سامنية

يعلــن �شامل بن �شعيد بن �شرور النوبي اأنـــه يقــوم بت�شفيـــة �شركـــة اأحلان الغبرياء للتجارة - 

ت�شامنية , وامل�شجلة لـدى اأمانــة ال�شــجـل الـتجـــاري بالرقم 2129418 , وللم�شفــــي وحـــده 

حــق متثيــــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيـــــة اأمــام الغـــيــــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي 

كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ص.ب : 1884 ر.ب : 211 

هاتف رقم : 92393939

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة �سروح العا�سمة �ص.م.م

العا�شمة  �شروح  �شركـــة  بت�شفيـــة  يقــوم  اأنـــه  النوبي  �شــرور  بن  �شعــيد  بــن  �شالــم  يعلــن 

وللم�شفــــي وحـــده   ,  1014491 اأمانــة ال�شــجـل الـتجـــاري بالرقم  �ش.م.م , وامل�شجلة لـدى 

حــق متثيــــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيـــــة اأمــام الغـــيــــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي 

كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 1899 ر.ب : 211 

هاتف رقم : 92393939

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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مبارك بن اأحمد بن فرج كوفان

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة نداء ال�سرق للتجارة

يعلــن مبارك بن اأحمد بن فرج كوفان اأنـــه يقــوم بت�شفيـــة �شركـــة نداء ال�شرق للتجارة , 

وامل�شجلة لـدى اأمانــة ال�شــجـل الـتجـــاري بالرقم 2152916 , وفقـــا لتفاق ال�شركـــاء املــــوؤرخ 

2017/12/19م , وللم�شفــي وحـده حــق متثيــــــل ال�شركــة فــي الت�شفيـــة اأمام الغـــيــــر , وعلى 

العنوان  على  ال�شركة  باأعمال  تتعلـق  التــي  الأمــــور  كافــــة  فـي  امل�شفـــي  اجلميــع مراجعـــة 

الآتـي :

والية �ساللة - حمافظة ظفار

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة جوهرة املدائن للتجارة

يعلــن مبارك بن اأحمد بن فرج كوفان اأنـــه يقــوم بت�شفيـــة �شركـــة جوهرة املدائن للتجارة , 

وامل�شجلة لـدى اأمانــة ال�شــجـل الـتجـــاري بالرقم 2147637 , وفقـــا لتفاق ال�شركـــاء املــــوؤرخ 

2017/12/19م , وللم�شفــي وحـده حــق متثيــــــل ال�شركــة فــي الت�شفيـــة اأمام الغـــيــــر , وعلى 

العنوان  على  ال�شركة  باأعمال  تتعلـق  التــي  الأمــــور  كافــــة  فـي  امل�شفـــي  اجلميــع مراجعـــة 

الآتـي :

والية �ساللة - حمافظة ظفار

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة اأوالد كوفان للتجارة

يعلــن مبارك بن اأحمد بن فرج كوفان اأنـــه يقــوم بت�شفيـــة �شركـــة اأولد كوفان للتجارة , 

وامل�شجلة لـدى اأمانــة ال�شــجـل الـتجـــاري بالرقم 2164701 , وفقـــا لتفاق ال�شركـــاء املــــوؤرخ 

2017/12/19م , وللم�شفــي وحـده حــق متثيــــــل ال�شركــة فــي الت�شفيـــة اأمام الغـــيــــر , وعلى 

العنوان  على  ال�شركة  باأعمال  تتعلـق  التــي  الأمــــور  كافــــة  فـي  امل�شفـــي  اجلميــع مراجعـــة 

الآتـي :

والية �ساللة - حمافظة ظفار

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

حممد بن �سهيل بن علي ال�سنفري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة املقاوالت للتجارة وال�سناعة

يعلــن حممــد بن �شهيــل بــن علــي ال�شنفــري اأنـــه يقــوم بت�شفيـــة �شركـــة املقاولت للتجارة 

وفقـــا لتفاق   ,  2021374 الـتجـــاري بالرقـــم  ال�شــجـل  اأمانـــــة  , وامل�شجلـــة لـدى  وال�شناعـــة 

الت�شفيـــة  فــي  ال�شركــة  وللم�شفــي وحـده حــق متثيــــــل   , 2017/12/26م  املــــوؤرخ  ال�شركـــاء 

باأعمال  تتعلـق  التــي  الأمــــور  كافــــة  فـي  امل�شفـــي  مراجعـــة  اجلميــع  وعلى   , الغـــيــــر  اأمام 

ال�شركة على العنوان الآتـي :

ال�سعادة - �سارع الفاروق - مبنى رقم : 51 - الطابق االأول

�ص.ب : 1600 ر.ب : 211

هاتف رقم : 99497500

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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اأحمد بن م�سلم بن �سامل الروا�ص

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة اأف�سل احللول البحرية �ص.م.م

يعلن اأحمد بن م�شلم بن �شامل الروا�ش اأنـه يقــوم بت�شفيـة �شركـة اأف�شل احللول البحرية 

�ش.م.م , وامل�شجلة لدى اأمانـة ال�شــجل الـتجـاري بالرقـــم 1199109 , وفقـا لتفاق ال�شركـــاء 

املـــوؤرخ 2018/1/4م , وللم�شفــي وحـده حـق متثيـل ال�شركة فــي الت�شفيـة اأمام الغـــري , وعلى 

العنوان  على  ال�شركة  باأعمال  تتعلـق  التــي  الأمــــور  كافــــة  فـي  امل�شفـــي  اجلميــع مراجعـــة 

الآتـي :

�ص.ب : 511 ر.ب : 211

هاتف رقم : 99326288

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

�سامل بن �سهيل بن حممد املع�سني

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة ال�سلعان للتجارة

 , للتجارة  ال�شلعان  �شركـة  بت�شفيـة  يقــوم  اأنـه  املع�شني  حممد  بن  �شهيل  بن  �شامل  يعلن 

وامل�شجلة لدى اأمانـة ال�شــجل الـتجـاري بالرقـــم 2130530 , وفقـا لتفاق ال�شركـــاء املـــوؤرخ 

, وعلى  الغـــري  اأمام  الت�شفيـــة  فــي  ال�شركــة  , وللم�شفــي وحـده حـــق متثيـــل  2018/1/3م 

العنوان  على  ال�شركة  باأعمال  تتعلـق  التــي  الأمــــور  كافــــة  فـي  امل�شفـــي  اجلميــع مراجعـــة 

الآتـي :

هاتف رقم : 92762111

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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�سعيد بن اأحمد بن �سعد رعفيت

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة غرب �ساللة ال�ساملة للتجارة واملقاوالت

غرب �شاللــة ال�شاملة  اأنـه يقــوم بت�شفيـــة �شركـة  اأحمد بن �شعد رعفيت  يعلن �شعيــد بن 

وفقـا   ,  1163487 بالرقـــم  الـتجـاري  ال�شــجل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلة   , واملقاولت  للتجارة 

فــي  ال�شركــة  متثيـــل  حـــق  وحـده  وللم�شفــي   , 2017/12/25م  املـــوؤرخ  ال�شركـــاء  لتفاق 

التــي تتعلـق  الأمــــور  امل�شفـــي فـي كافــــة  , وعلى اجلميــع مراجعـــة  الغـــري  اأمام  الت�شفيـــة 

باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

هاتف رقم : 99422777

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
خالد بن �سهيل بن اأحمد احل�سري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة ال�سيخ واحل�سري للتجارة

واحل�شري  ال�شيخ  �شركـة  بت�شفيـة  يقــوم  اأنـه  احل�شري  اأحمد  بن  �شهيل  بن  خالد  يعلن 

للتجارة , وامل�شجلة لدى اأمانـة ال�شــجل الـتجـاري بالرقـــم 2147033 , وفقـا لتفاق ال�شركـــاء 

 , الغـــري  اأمام  الت�شفيـــة  فــي  ال�شركــة  متثيـــل  حـــق  وحـده  وللم�شفــي   , 2017/12/21م  املـــوؤرخ 

على  ال�شركة  باأعمال  تتعلـق  التــي  الأمــــور  كافــــة  فـي  امل�شفـــي  مراجعـــة  اجلميــع  وعلى 

العنوان الآتـي :

�ص.ب : 118 ر.ب : 214

هاتف رقم : 95343800

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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حماد بن حامد بن اأحمد كوفان

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية

 ل�سركة برج االأحقاف الوطنية للتجارة واملقاوالت  - ت�سامنية

الوطنية  الأحقاف  برج  �شركـة  بت�شفيـة  يقــوم  اأنـه  اأحمد كوفان  بن  يعلن حماد بن حامد 

للتجارة واملقاولت  - ت�شامنية , وامل�شجلة لدى اأمانـة ال�شــجل الـتجـاري بالرقــم 1023127 ,

فــي  ال�شركــة  متثيـــل  حـــق  وحـده  وللم�شفــي   , 2017/7/17م  املـــوؤرخ  ال�شركـــاء  لتفاق  وفقـا 

تتعلـق  التــي  الأمــــور  كافــــة  فـي  امل�شفـــي  مراجعـــة  اجلميــع  وعلى   , الغـــري  اأمام  الت�شفيـــة 

باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

هاتف رقم : 99588398 - 99083774

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

حمد بن �سامل بن حممد املحروقي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية

 ل�سركة املحروقي املتحدة للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

املتحدة  املحروقي  �شركـة  بت�شفيـة  يقــوم  اأنـه  املحروقي  �شامل بن حممد  بن  يعلن حمد 

 ,  2188767 بالرقــم  الـتجـاري  ال�شــجل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلة   , �ش.م.م  واملقاولت  للتجارة 

فــي  ال�شركــة  متثيـــل  حـــق  وحـده  وللم�شفــي   , 2018/1/1م  املـــوؤرخ  ال�شركـــاء  لتفاق  وفقـا 

تتعلـق  التــي  الأمــــور  كافــــة  فـي  امل�شفـــي  مراجعـــة  اجلميــع  وعلى   , الغـــري  اأمام  الت�شفيـــة 

باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية �ساللة - حمافظة ظفار

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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عمر بن �سامل بن عمر العجيلي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية

 ل�سركة ه�سام بن �سامل عمر العجيلي و�سريكه للتجارة  

يعلن عمر بن �شامل بن عمر العجيلي اأنـه يقــوم بت�شفيـة �شركـة ه�شام بن �شامل عمر العجيلي 

و�شريكه للتجارة , وامل�شجلة لدى اأمانـة ال�شــجل الـتجـاري بالرقــم 1073678 , وفقـا لتفاق 

اأمام  , وللم�شفــي وحـده حـــق متثيـــل ال�شركــة فــي الت�شفيـــة  2017/12/21م  املـــوؤرخ  ال�شركـــاء 

الغـــري , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة 

على العنوان الآتـي :

هاتف رقم : 95579845 

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

�سلمان اجهام علي باعوين

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية

 ل�سركة بن غوبلي للتجارة واملقاوالت

يعلن �شلمان اجهام علي باعوين اأنـه يقــوم بت�شفيـة �شركـة بن غوبلي للتجارة واملقاولت , 

املـــوؤرخ  ال�شركـــاء  , وفقـا لتفاق   2194880 بالرقــم  الـتجـاري  ال�شــجل  اأمانـة  وامل�شجلة لدى 

2018/1/1م , وللم�شفــي وحـده حـــق متثيـــل ال�شركــة فــي الت�شفيـــة اأمام الغـــري , وعلى اجلميــع 

مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

هاتف رقم : 92270988 

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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علي بن حممد بن فرج طاهر املهري 

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�سنع اأ�سماك حدبني

يعلن علي بن حممد بن فرج طاهر املهري اأنـه يقــوم بت�شفيـة �شركـة م�شنع اأ�شماك حدبني , 

املـــوؤرخ  ال�شركـــاء  , وفقـا لتفاق   1161369 بالرقــم  الـتجـاري  ال�شــجل  اأمانـة  وامل�شجلة لدى 

وعلى   , الغـــري  اأمام  الت�شفيـــة  فــي  ال�شركــة  متثيـــل  حـــق  وحـده  وللم�شفــي   , 2017/12/19م 

العنوان  على  ال�شركة  باأعمال  تتعلـق  التــي  الأمــــور  كافــــة  فـي  امل�شفـــي  اجلميــع مراجعـــة 

الآتـي :

�ص.ب : 10 ر.ب : 223

هاتف رقم : 99496011 

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سدح لتجفيف وتعبئة امللح - ت�سامنية

يعلن علي بن حممد بن فرج طاهر املهري اأنـه يقــوم بت�شفيـة �شركـة �شدح لتجفيف وتعبئة 

امللح - ت�شامنية , وامل�شجلة لدى اأمانـة ال�شــجل الـتجـاري بالرقــم 2157748 , وفقـا لتفاق 

اأمام  , وللم�شفــي وحـده حـــق متثيـــل ال�شركــة فــي الت�شفيـــة  2017/12/19م  املـــوؤرخ  ال�شركـــاء 

الغـــري , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة 

على العنوان الآتـي :

�ص.ب : 10 ر.ب : 223

هاتف رقم : 99496011 

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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�سها بنت حمفوظ ال�سيخ

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ميالء املتحدة للتجارة

تعلن �شها بنت حمفوظ ال�شيخ اأنـها تقــوم بت�شفيـة �شركـة ميالء املتحدة للتجارة , وامل�شجلة 

لدى اأمانـة ال�شــجل الـتجـاري بالرقــم 1207313 , وفقـا لتفاق ال�شركـــاء املـــوؤرخ 2018/1/3م , 

وللم�شفــية وحـدها حـــق متثيـــل ال�شركــة فــي الت�شفيـــة اأمام الغـــري , وعلى اجلميــع مراجعـــة 

امل�شفـــية فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ساللة اجلديدة - مبنى رقم : 51 - الطابق الثاين 

�ص.ب : 841 ر.ب : 211

هاتف رقم : 99282861 

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعاءاتهـــــم �شــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفـيــة

عادل بن اأحمد عو�ص النجار

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الياء الذهبية للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

للتجــارة  الذهبيــة  اليــاء  �شركـــة  بت�شفيـة  يقــوم  اأنـــه  النجــار  عـــو�ش  اأحمــد  بن  يعلن عادل 

وفقـــا   ,  1008492 بالرقــم  الـتجــــاري  ال�شــجل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�شجلـــة   , �ش.م.م  واملقــاولت 

لتفاق ال�شركـــاء املـــوؤرخ 2017/12/18م , وللم�شفــي وحـده حـــق متثيـــل ال�شركــة فــي الت�شفيـــة 

اأمام الغـــري , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة 

على العنوان الآتـي :

�ص.ب : 279 ر.ب : 217

هاتف رقم : 92867979 

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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علــي بن ربيـع بن �أحمــد باعنقـــود 

�إعــــــــــالن

عـن بـدء �أعمـال �لت�شفيـة ل�شركـة علـي ربــيع �أحمــد باعنقــود 

يعلن علـي بن ربيـع بن �أحمــد باعنقــود �أنـــه يقــوم بت�شفيــة �شركـــــة علي ربيــع �أحمــد باعنقود , 

و�مل�شجــلــة لــدى �أمانـــة �ل�شجـــل �لـتجاري بالرقــــم 2077361 , وفقــــا التفـــاق �ل�شركاء �ملــوؤرخ 

2017/12/25م , وللم�شفي وحـده حق متثيــل �ل�شركـة فـــــي �لت�شفيــــة �أمـام �لغـــيــر , وعلى 

�جلميع مر�جعـة �مل�شفـي فـي كافـة �الأمـور �لتي تتعلـق باأعمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

�شاللـــة - �شــارع 23 يوليـــو - �شكـة رقــم : 2 - مبنــى رقــم : 45 

بنايــة �لريــم - �لطابــق �لأول   

 هاتــف رقـــم : 93669947

بادعاء�تهـــــم �شــد  للتقــــدم  �ل�شركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
�مل�شفــــي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء �أعمـال �لت�شفيـة ل�شركـة جنــوب �أرز�ت للتجــارة و�ملقــاولت 

يعلن علـي بن ربيـع بن �أحمــد باعنقــود �أنـــه يقــوم بت�شفيــة �شركـــــة جنوب �أرز�ت للتجـارة 

و�ملقاوالت , و�مل�شجــلـة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم 2119480 , وفقا التفاق �ل�شركاء 

امل�ؤرخ 2017/12/25م , وللم�شفي وحـده حق متثيــل �ل�شركـة فـــــي �لت�شفيــــة �أمـام �لغـــيــر , 

وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�شفـي فـي كافـة �الأمـور �لتي تتعلـق باأعمال �ل�شركة على �لعنو�ن 

�الآتـي :

�شاللـــة - �شــارع 23 يوليـــو - �شكـة رقــم : 2 - مبنــى رقــم : 45 

بنايــة �لريــم - �لطابــق �لأول   

 هاتــف رقـــم : 93669947

بادعاء�تهـــــم �شــد  للتقــــدم  �ل�شركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
�مل�شفــــي
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حامـــد بن حممــد بن �شهيــل �ل�شنفـــري 

 �إعــــــــــالن

عـن بـدء �أعمـال �لت�شفيـة ل�شركـة كــان �لتجاريـــة 

يعلن حامــد بن حممــد بن �شهيــل �ل�شنفـري �أنـه يقــوم بت�شفيـــــة �شركـــــة كـــان �لتجاريــــة , 

و�مل�شجــلـة لدى �أمانــــة �ل�شجل �لـتجــاري بالرقم 1016753 , وفقــا التفاق �ل�شركـــاء �ملوؤرخ 

2017/12/26م , وللم�شفي وحـده حق متثيــل �ل�شركـة فـــــي �لت�شفيــــة �أمـام �لغـــيــر , وعلى 

�جلميع مر�جعـة �مل�شفـي فـي كافـة �الأمـور �لتي تتعلـق باأعمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

�ل�شعـادة - �شـارع �لفـاروق - مبنـى رقـم : 51 - �لطابـق �لأول

�ص.ب : 1600 ر.ب : 211 

 هاتف رقم : 97111181

بادعاء�تهـــــم �شــد  للتقــــدم  �ل�شركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
�مل�شفــــي

 �إعــــــــــالن

عـن بـدء �أعمـال �لت�شفيـة ل�شركـة �شبكــة ظفــار للديكــور 

يعلن حامد بن حممد بن �شهيــل �ل�شنفـري �أنـه يقــوم بت�شفيـة �شركة �شبكة ظفار للديكور , 

و�مل�شجــلـة لدى �أمانــــة �ل�شجل �لـتجـــــاري بالرقـــم 1150737 , وفقــا التفاق �ل�شركـــاء �ملوؤرخ 

2017/12/26م , وللم�شفي وحـده حق متثيــل �ل�شركـة فـــــي �لت�شفيــــة �أمـام �لغـــيــر , وعلى 

�جلميع مر�جعـة �مل�شفـي فـي كافـة �الأمـور �لتي تتعلـق باأعمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

�ل�شعـادة - �شـارع �لفـاروق - مبنـى رقـم : 51 - �لطابـق �لأول

�ص.ب : 1600 ر.ب : 211 

 هاتــف رقــم : 97111181

بادعاء�تهـــــم �شــد  للتقــــدم  �ل�شركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
�مل�شفــــي
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�إعــــــــــالن

عـن بـدء �أعمـال �لت�شفيـة ل�شركـة �شبكــة ظفــار للتجـارة و�خلدمات 

يعلن حامد بن حممد بن �شهيــل �ل�شنفـري �أنـه يقــوم بت�شفيـة �شركة �شبكة ظفار للتجارة 

و�خلدمــات , و�مل�شجــلــــة لـــدى �أمانــــة �ل�شجل �لـتجـــــاري بالرقــــــم 2199815 , وفقــا التفـــاق 

�ل�شركـــاء �ملوؤرخ 2017/12/26م , وللم�شفي وحـده حق متثيــل �ل�شركـة فـــــي �لت�شفيــــة �أمـام 

�لغـــيــر , وعلى �جلميع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـي كافــــة �الأمـــور �لتي تتعلــــق باأعمــــال �ل�شركــــة 

على �لعنو�ن �الآتـي :

�ل�شعـادة - �شـارع �لفـاروق - مبنـى رقـم : 51 - �لطابـق �لأول

�ص.ب : 1600 ر.ب : 211 

 هاتـــف رقــم : 97111181

بادعاء�تهـــــم �شــد  للتقــــدم  �ل�شركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنوان �مل�شار �إليه .
�مل�شفــــي

علــي بن �شعيــد بن �أحمـــد �مل�شيخــي 

�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفيـة ل�شركة علي بن �شعيد �أحمد �مل�شيخي و�شركاه للتجارة 

يعلن علي بن �شعيد بن �أحمد �مل�شيخـــي �أنــــه يقــوم بت�شفيـة �شركة علي بن �شعيــد �أحمـــــد 

�مل�شيخي و�شركاه للتجارة , و�مل�شجــلـة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 2070499 , وفقـا 

التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2017/12/21م , وللم�شفي وحده حق متثيل �ل�شركـة فـي �لت�شفية 

�أمـام �لغـــيــر , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�شفـي فـي كافـة �الأمـور �لتي تتعلـق باأعمال �ل�شركــة 

على �لعنو�ن �الآتـي :

 هاتف رقم : 99452999

بادعاء�تهـــــم �شــد  للتقــــدم  �ل�شركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�شفــــي
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مبـارك بن �شعيـد بن علـي رعفيـت

�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفيـة ل�شركة �ل�شمــان للمفرو�شـــات - تو�شيــة 

يعلن مبــارك بن �شعيــد بن علـــي رعفيــت �أنــــه يقــوم بت�شفيـة �شركــة �ل�شمــان للمفرو�شــات - 

تو�سيــة , و�مل�شجــلــــة لـــدى �أمانــــة �ل�شجل �لـتجـــــاري بالرقــــــم 1078527 , وللم�شفـــي وحــده 

حق متثيل �ل�شركـة فـي �لت�شفية �أمـام �لغـــيــر , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�شفـي فـي كافـة 

�الأمـور �لتي تتعلـق باأعمال �ل�شركــة على �لعنو�ن �الآتـي :

 �ص.ب : 217 ر.ب : 116

هاتف رقم : 99444320

بادعاء�تهـــــم �شــد  للتقــــدم  �ل�شركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
�مل�شفــــي

�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفيـة ل�شركة �ل�شمـان لأجهـزة �لأمـن و�ل�شالمـة 

يعلن مبــارك بن �شعيــد بن علـــي رعفيــت �أنــــه يقــوم بت�شفيـة �شركــة �ل�شمان الأجهزة �الأمن 

و�ل�شالمة , و�مل�شجــلـة لدى �أمانــــة �ل�شجل �لـتجـــــاري بالرقـــم 1169016 , وللم�شفي وحده 

حق متثيل �ل�شركـة فـي �لت�شفية �أمـام �لغـــيــر , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�شفـي فـي كافـة 

�الأمـور �لتي تتعلـق باأعمال �ل�شركــة على �لعنو�ن �الآتـي :

 �ص.ب : 217 ر.ب : 116

هاتف رقم : 99444320

بادعاء�تهـــــم �شــد  للتقــــدم  �ل�شركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
�مل�شفــــي
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�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفيـة ل�شركـة �ل�شمـان للخدمــات و�لتمويـــل 

يعلن مبــارك بن �شعيــد بن علـــي رعفيــت �أنــــه يقــوم بت�شفيـة �شركــة �ل�شمـــان للخدمـــــات 

و�لتمويل , و�مل�شجــلـة لدى �أمانــــة �ل�شجل �لـتجـــــاري بالرقـــم 1216721 , وللم�شفي وحده 

حق متثيل �ل�شركـة فـي �لت�شفية �أمـام �لغـــيــر , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�شفـي فـي كافـة 

�الأمـور �لتي تتعلـق باأعمال �ل�شركــة على �لعنو�ن �الآتـي :

 �ص.ب : 217 ر.ب : 116

هاتف رقم : 99444320

بادعاء�تهـــــم �شــد  للتقــــدم  �ل�شركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
�مل�شفــــي

�شــالح بن توكــل عــو�ص �لنجـــار

�إعــــــــــالن

عـن بـدء �أعمــال �لت�شفيـة ل�شركــة �أقيطــان للتجـــارة 

 , للتجـــارة  �أقيطــان  يقــوم بت�شفيــــة �شركــــة  �أنـــــه  �لنجـــــار  عــــو�ض  يعلـــن �شـــالح بن توكل 

و�مل�شجــلـة لدى �أمانــــة �ل�شجل �لـتجـــــاري بالرقــــم 1066160 , وللم�شفي وحـــده حـــق متثيـــل 

�ل�شركـــة فـي �لت�شفيــة �أمـــام �لغـــيــــر , وعلى �جلميـــع مر�جعـــــة �مل�شفــــي فـي كافـة �الأمـــور 

�لتي تتعلـق باأعمال �ل�شركــة على �لعنو�ن �الآتـي :

وليــة �شاللـــة - حمافظـــة ظفــار 

 �ص.ب : 211 ر.ب : 323

هاتف رقم : 99297994 فاكــ�ص رقــم : 23290283

بادعاء�تهـــــم �شــد  للتقــــدم  �ل�شركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
�مل�شفــــي

-207-



اجلريدة الر�سمية العدد )1227(

عبـد�لرحمـن بـن حممـد بـن عبد�للـه �ملـرزع باعبـود

�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفيـة ل�شركـة �لروؤيــا �لناجحـة للتجــارة �ص.م.م 

يعلن عبد�لرحمن بن حممد بن عبد�لـله �ملــرزع باعبود �أنه يقــوم بت�شفيـة �شركـة �لروؤيــا 

 ,  1047694 بالرقـــم  �لـتجـــــاري  �ل�شجل  �أمانــــة  لدى  و�مل�شجــلـة   , �ض.م.م  للتجارة  �لناجحــة 

وفقا لقر�ر �أ�شحاب ح�ش�ض ر�أ�ض �ملـال فـي �جتماعهم �ملوؤرخ 2017/12/21م بحل وت�شفية 

وللم�شفي وحده حق متثيل   , �لر�شميــة  �جلريـــدة  فـي  �لن�شر  تاريخ  �عتبار� من  �ل�شركة 

�ل�شركـة فـي �لت�شفية �أمـام �لغـــيــر , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�شفـي فـي كافـة �الأمـور �لتي 

تتعلـق باأعمال �ل�شركــة على �لعنو�ن �الآتـي :

�شاللة - منطقة �ل�شوق �ملركزي - بناية �لعو�دي - دور �مليز�نني - رقم : 134

هاتف رقم : 23289999 - 95950004

بادعاء�تهـــــم �شــد  للتقــــدم  �ل�شركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
�مل�شفــــي

 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفيـة ل�شركـة �لروؤيــا �ل�شعيــدة 

�أنـــه يقــوم بت�شفيـة �شركــــة �لروؤيـــا  يعلن عبد�لرحمن بن حممـد بن عبد�لـله �ملــرزع باعبود 

�ل�شعيــــدة , و�مل�شجــلـة لدى �أمانــــة �ل�شجل �لـتجـــــاري بالرقـــم 1145021 , وفقا لقر�ر �أ�شحــاب 

ح�شـــ�ض ر�أ�ض �ملـال فـي �جتماعهم �ملوؤرخ 2017/12/21م بحل وت�شفية �ل�شركة �عتبار� من 

تاريخ �لن�شر فـي �جلريدة �لر�شميـــة , وللم�شفي وحده حــق متثيل �ل�شركـة فـي �لت�شفية 

�أمــــام �لغـــيــر , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�شفـي فـي كافـة �الأمـور �لتي تتعلـق باأعمال �ل�شركــة 

على �لعنو�ن �الآتـي :

�شاللة - منطقة �ل�شوق �ملركزي - بناية �لعو�دي - دور �مليز�نني - رقم : 134

هاتف رقم : 23289999 - 95950004

بادعاء�تهـــــم �شــد  للتقــــدم  �ل�شركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
�مل�شفــــي
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علــي بن �شالــم بن �أحمــد �لب�شــر�وي 

�إعــــــــــالن

عن بـدء �أعمـال �لت�شفيـة ل�شركـة �ملر�حل �لوطنية للتجارة و�ملقاولت - تو�شية

يعلن علي بن �شامل بن �أحمد �لب�شر�وي �أنه يقــوم بت�شفيـة �شركة �ملر�حل �لوطنية للتجارة 

و�ملقاوالت - تو�شية , و�مل�شجــلـة لدى �أمانــــة �ل�شجل �لـتجـــــاري بالرقـــم 2202727 , وفقا 

التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2018/1/1م , وللم�شفي وحده حق متثيل �ل�شركـة فـي �لت�شفية �أمـام 

�لغـــري , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�شفـي فـي كافـة �الأمـور �لتي تتعلـق باأعمال �ل�شركــة على 

�لعنو�ن �الآتـي :

�ص.ب : 1110 ر.ب : 211

هاتف رقم : 99484897

بادعاء�تهـــــم �شــد  للتقــــدم  �ل�شركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
�مل�شفــــي

�إعــــــــــالن

عن بـدء �أعمـال �لت�شفيـة ل�شركـة رو�ئــع ظفــار للتجــارة و�ملقــاولت 

يعلن علي بن �شامل بن �أحمد �لب�شر�وي �أنه يقــوم بت�شفيـة �شركــة رو�ئــع ظفــار للتجارة 

التفاق  وفقا   ,  2159317 بالرقـــم  �لـتجـــــاري  �ل�شجل  �أمانــــة  لدى  و�مل�شجــلـة   , و�ملقاوالت 

�ل�شركاء �ملوؤرخ 2018/1/1م , وللم�شفي وحده حق متثيل �ل�شركـة فـي �لت�شفية �أمـام �لغـــيــر , 

وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�شفـي فـي كافـة �الأمـور �لتي تتعلـق باأعمال �ل�شركــة على �لعنو�ن 

�الآتـي :

�ص.ب : 1110 ر.ب : 211

هاتف رقم : 99484897

بادعاء�تهـــــم �شــد  للتقــــدم  �ل�شركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
�مل�شفــــي
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�إعــــــــــالن

عن بـدء �أعمـال �لت�شفيـة ل�شركـة مركز �جلــــودة و�لتقـــان 

يعلن علي بن �شامل بـــن �أحمد �لب�شر�وي �أنه يقــوم بت�شفيـة �شركة مركز �جلـــودة و�التقــــان , 

و�مل�شجــلـة لدى �أمانــــة �ل�شجل �لـتجـــــاري بالرقـــم 2123657 , وفقــــا التفاق �ل�شركـــاء �ملـــوؤرخ 

2018/1/1م , وللم�شفي وحده حق متثيل �ل�شركـة فـي �لت�شفية �أمـام �لغـــيــر , وعلى �جلميع 

مر�جعـة �مل�شفـي فـي كافـة �الأمـور �لتي تتعلـق باأعمال �ل�شركــة على �لعنو�ن �الآتـي :

�ص.ب : 1110 ر.ب : 211

هاتف رقم : 99484897

بادعاء�تهـــــم �شــد  للتقــــدم  �ل�شركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
�مل�شفــــي

حممــد بن �شهيــل �ل�شنفــري

�إعــــــــــالن

عـن بـدء �أعمـال �لت�شفيـة 

ل�شركـة حممـد بن �شهيـل �ل�شنفري و�شركــاه للتجــارة و�ملقــاولت �ص.م.م 

يعلن حممد بن �شهيل �ل�شنفري �أنـه يقــوم بت�شفيــة �شركة حممد بن �شهيل �ل�شنفري و�شركاه 

للتجارة و�ملقــاوالت �ض.م.م , و�مل�شجــلــــة لـــدى �أمانـــة �ل�شجـــل �لـتجــاري بالرقـــم 1052261 , 

وللم�شفي وحده حق متثيل �ل�شركـة فـي �لت�شفيــة �أمـام �لغـــيــر , وعلى �جلميع مر�جعـــة 

�مل�شفـي فـي كافـة �الأمـور �لتي تتعلـق باأعمال �ل�شركــة على �لعنو�ن �الآتـي :

 �ص.ب : 14 ر.ب : 215

هاتف رقم : 99493943

بادعاء�تهـــــم �شــد  للتقــــدم  �ل�شركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
�مل�شفــــي

-210-



اجلريدة الر�سمية العدد )1227(

علــي بن حمــاد بن علــي �ملع�شنــي 

�إعــــــــــالن

عـن بـدء �أعمـال �لت�شفيـة ل�شركـة رو�شـة �خلريـف للتـجارة و�ملقـاولت 

يعلن علي بن حمــاد بن علي �ملع�شني �أنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـــــة رو�شـــة �خلريــف للتجارة 

التفاق  وفقــا   ,  2147742 بالرقم  �لـتجــاري  �ل�شجل  �أمانــــة  لدى  و�مل�شجــلـة   , و�ملقاوالت 

�ل�شركـــاء �ملوؤرخ 2017/12/31م , وللم�شفي وحـده حق متثيــل �ل�شركـة فـــــي �لت�شفيــــة �أمـام 

�لغـــيــر , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�شفـي فـي كافـة �الأمـور �لتي تتعلـق باأعمال �ل�شركة على 

�لعنو�ن �الآتـي :

وليــة �شاللـــة - حمافظــة ظفــار 

هاتف رقم : 99283233

بادعاء�تهـــــم �شــد  للتقــــدم  �ل�شركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
�مل�شفــــي

دلل بنت �شعيـــد بن �شرور �لنوبـيـــة

�إعــــــــــالن

عـن بــدء �أعمـال �لت�شفيـة ل�شركـة دلل و�شعيـــد �لنوبـي للتجــارة - تو�شية 

تعلــن دالل بنت �شعيــد بن �شرور �لنوبية �أنـها تقــوم بت�شفيــة �شركة دالل و�شعيـــد الن�بي 

للتجارة - تو�شية , و�مل�شجــلـة لدى �أمانــــة �ل�شجل �لـتجـــــاري بالرقـــم 1194256 , وللم�شفية 

وحدها حــق متثـيل �ل�شركــــة فـي �لت�شفيـــة �أمـام �لغـــيــر , وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــة �مل�شفـــية 

فـي كافـة �الأمـور �لتي تتعلـق باأعمال �ل�شركــة على �لعنو�ن �الآتـي :

 �ص.ب : 680 ر.ب : 111

هاتف رقم : 99096689

كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعاء�تهـــــم �شــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
�مل�شفـيـة
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مبــروك بـن رم�شــان عــو�ص دهيــ�ص

�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفيـة ل�شركة مربوك رم�شان عـو�ص دهيـ�ص و�شريكه 

يعلن مربوك بن رم�شان عو�ض دهي�ض �أنه يقــوم بت�شفيـة �شركة مربوك رم�شان عو�ض 

دهي�ض و�شريكه , و�مل�شجــلـة لدى �أمانــــة �ل�شجل �لـتجـــــاري بالرقـــم 2073269 , وفقا التفاق 

�أمـام  �لت�شفية  فـي  �ل�شركـة  وللم�شفي وحده حق متثيل   , 2017/12/13م  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�لغـــيــر , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�شفـي فـي كافـة �الأمـور �لتي تتعلـق باأعمال �ل�شركــة على 

�لعنو�ن �الآتـي :

�شمال �لعوقدين - حمافظة ظفار 

هاتف رقم : 99499878

بادعاء�تهـــــم �شــد  للتقــــدم  �ل�شركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
�مل�شفــــي

�أحمــد بن �شالــم بن حممــد �جلحفلــي 

�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفيـة ل�شركة �أحمد �شامل حممد �جلحفلي و�شريكه للتجارة 

يعلـــن �أحمــد بن �شالــم بن حممــد �جلحفلي �أنه يقــوم بت�شفيــــة �شركــــة �أحمد �شالــــم حممد 

�جلحفلي و�شريكه للتجارة , و�مل�شجــلـة لدى �أمانــــة �ل�شجل �لـتجـــــاري بالرقـــم 2098512 , 

وفقــا التفــاق �ل�شركـــاء �ملوؤرخ 2017/12/25م , وللم�شفي وحده حق متثيــــل �ل�شركـــــة فـي 

�لت�شفية �أمـام �لغـــيــر , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�شفـي فـي كافـة �الأمـور �لتي تتعلـق باأعمال 

�ل�شركــة على �لعنو�ن �الآتـي :

هاتف رقم : 99495548

بادعاء�تهـــــم �شــد  للتقــــدم  �ل�شركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
�مل�شفــــي
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فــارح بن بخيــت فـــرج بيــت ربيــع 

�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفيـة ل�شركة فارح بخيت فرج بيت ربيع و�شريكه للتجارة

�أنه يقــوم بت�شفيـة �شركة فارح بخيت فرج بيت ربيع  يعلن فارح بن بخيت فرج بيت ربيع 

و�شريكه للتجارة , و�مل�شجــلـة لدى �أمانــــة �ل�شجل �لـتجـــــاري بالرقـــم 2198967 , وللم�شفي 

وحده حق متثيل �ل�شركـة فـي �لت�شفية �أمـام �لغـــيــر , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�شفـي فـي 

كافـة �الأمـور �لتي تتعلـق باأعمال �ل�شركــة على �لعنو�ن �الآتـي :

ولية �شاللـــة - حمافظــة ظفــار

هاتـف رقــم : 99490188

بادعاء�تهـــــم �شــد  للتقــــدم  �ل�شركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
�مل�شفــــي

طالــب بن �شالــم بن م�شتهيــل �لعامــري 

�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفيـة ل�شركة طالب بن �شامل بن م�شتهيل و�شركاه للتجارة

يعلن طالــب بن �شامل بن م�شتهيـــل �لعامري  �أنه يقوم بت�شفيـة �شركة طالــب بن �شالـــم بن 

  ,  2043246 �أمانــــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـــم  م�شتهيـل و�شركــاه للتجارة , و�مل�شجــلــــة لـــدى 

وللم�شفي وحده حق متثيل �ل�شركـــــة فـي �لت�شفية �أمـام �لغـــيــر , وعلى �جلميع مر�جعـــــة 

�مل�شفـي فـي كافـة �الأمـور �لتي تتعلـق باأعمال �ل�شركــة على �لعنو�ن �الآتـي :

ولية طاقة - حمافظــة ظفــار

هاتـف رقــم : 99082008

بادعاء�تهـــــم �شــد  للتقــــدم  �ل�شركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
�مل�شفــــي
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�أحمــد بن طاهـــر �لهـــادي 

�إعــــــــــالن

عن بـدء �أعمال �لت�شفيـــة ل�شركــة طاهـــر �أحمد �لهـــادي و�أولده

 , �أنـــه يقوم بت�شفيـة �شركة طاهر �أحمـــد �لهــادي و�أوالده  يعلــن �أحمــد بن طاهــر �لهــادي 

و�مل�شجــلــــة لـــدى �أمانــــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـــم 2003805 ,  وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 

�أمـام �لغـــيــر , وعلى  2017/12/31م , وللم�شفي وحده حق متثيل �ل�شركـــــة فـي �لت�شفية 

�جلميع مر�جعـة �مل�شفـي فـي كافة �الأمـور �لتي تتعلـق باأعمال �ل�شركــة على �لعنو�ن �الآتـي :

�ص.ب : 653 ر.ب : 215

هاتـف رقــم : 99294403

بادعاء�تهـــــم �شــد  للتقــــدم  �ل�شركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
�مل�شفــــي

علــوي بن حفيــظ طاهــر مقيبــل

�إعــــــــــالن

عن بـدء �أعمال �لت�شفيـــة ل�شركــة �خلليــج للحلــول �لإلكرتونيــة 

يعلن علوي بن حفيظ طاهر مقيبل �أنه يقوم بت�شفيـة �شركة �خلليج للحلــول �الإلكرتونية , 

و�مل�شجــلــــة لـــدى �أمانــــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـــم 2173654 , وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 

وعلى   , �لغـــيــر  �أمـام  �لت�شفية  فـي  �ل�شركـــــة  وللم�شفي وحده حق متثيل   , 2017/4/15م 

�جلميع مر�جعـة �مل�شفـي فـي كافة �الأمـور �لتي تتعلـق باأعمال �ل�شركــة على �لعنو�ن �الآتـي :

وليـة �شاللــة - حمافظــة ظفــار 

�ص.ب : 2937 ر.ب : 211

هاتـف رقــم : 99481219

بادعاء�تهـــــم �شــد  للتقــــدم  �ل�شركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
�مل�شفــــي
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حميد بن �سيف بن را�سد ال�سعيدي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأزهار الطوى للتجارة - ت�سامنية

يعلن حميد بن �شيف بن را�شد ال�شعيدي اأنـــه يقــوم بت�شفيـة �شركـــة اأزهار الطوى للتجارة - 

ت�شامنية ، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شــجل الـتجــــاري بالرقــم 1001398 ، وللم�شفــي وحـده 

حـــق متثيـــل ال�شركــة فــي الت�شفيـــة اأمام الغـــري ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة 

الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية �سنا�ص - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم : 92211922 

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

عبداللـه بن اأحمد بن علي الفار�سي 

 �إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة طيب الزرعوين للإن�ساءات والتجارة �ص.م.م

يعلن عبداللـه بن اأحمد بن علي الفار�شي  اأنه يقوم بت�شفيـة �شركـة طيب الزرعوين لالإن�شاءات 

والتجارة �ش.م.م ، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شــجل الـتجــــاري بالرقــم 1003691 ، وللم�شفــي 

وحـده حـــق متثيـــل ال�شركــة فــي الت�شفيـــة اأمام الغـــري ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي 

كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 695 ر.ب : 311

هاتف رقم : 99241366 

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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عبداللـه بن اأحمد بن �سيف البادي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة �ساحل جمز الذهبي للتجارة واملقاوالت  - تو�سية 

الذهبي  �شاحل جمز  �شركـة  بت�شفيــة  يقوم  اأنـه  البادي  �شيف  بن  اأحمد  بن  عبداللـه  يعلن 

للتجارة واملقــاولت - تو�شيـــة ، وامل�شجلــــة لـــدى اأمانــــة ال�شــجـــل الـتجــــاري بالرقــم 1053104 ، 

اجلميــع  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـام  الت�شفيــــة  فـــــي  ال�شركــة  متثيــــــل  حـــــق  وحـــده  وللم�شفــــي 

مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية �سحار - مركز الوالية

هاتف رقم : 99770700

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

�سعيد بن �سامل بن �سعيد املقبايل

 �إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية 

ل�سركة مركز احلكمة للإنرتنت وخدمات احلا�سب االآيل - ت�سامنية

لالإنرتنت  �شركـة مركز احلكمة  بت�شفيـة  يقوم  اأنه  املقبايل  �شعيد  بن  �شامل  بن  �شعيد  يعلن 

بالرقــم  الـتجــــاري  ال�شــجل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�شجلـــة   ، ت�شامنية   - الآيل  احلا�شب  وخدمات 

3307964 ، وللم�شفــي وحـده حـــق متثيـــل ال�شركــة فــي الت�شفيـــة اأمام الغـــري ، وعلى اجلميــع 

مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية �سحار - مركز الوالية

�ص.ب : 102 ر.ب : 311

هاتف رقم : 99430530 

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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خالد بن خليفة بن مرهون الفار�سي

 �إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ينابيع الظاهرة التجارية - ت�سامنية

يعلن خالد بن خليفة بن مرهون الفار�شي اأنه يقوم بت�شفيـة �شركـة ينابيع الظاهرة التجارية - 

اأمانـــة ال�شــجل الـتجــــاري بالرقــم 7049420 ، وللم�شفــي وحـده  ت�شامنية ، وامل�شجلـــة لـــدى 

حـــق متثيـــل ال�شركــة فــي الت�شفيـــة اأمام الغـــري ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة 

الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية الربميي - حمافظة الربميي

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

ح�سن بن طار�ص بن ح�سني البحراين

 �إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة نبع احل�سارة احلديثة - تو�سية

اأنه يقوم بت�شفيـة �شركـة نبع احل�شارة احلديثة -  يعلن ح�شن بن طار�ش بن ح�شني البحراين 

وحـده  وللم�شفــي   ،  1096932 بالرقــم  الـتجــــاري  ال�شــجل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�شجلـــة   ، تو�شية 

حـــق متثيـــل ال�شركــة فــي الت�شفيـــة اأمام الغـــري ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة 

الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 26 ر.ب : 321

هاتف رقم : 99441665

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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نا�سر بن �سامل بن علي العمراين

 �إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة نا�سر بن �سامل بن علي العمراين وابنته للتجارة - تو�سية 

بن علي  �شامل  بن  نا�شر  �شركـة  بت�شفيـة  يقوم  اأنه  العمراين  بن علي  �شامل  بن  نا�شر  يعلن 

بالرقــم  الـتجــــاري  ال�شــجل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�شجلـــة   ، تو�شية   - للتجارة  وابنته  العمراين 

3228746 ، وللم�شفــي وحـده حـــق متثيـــل ال�شركــة فــي الت�شفيـــة اأمام الغـــري ، وعلى اجلميــع 

مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ص.ب : 170 ر.ب : 321

هاتف رقم : 96060610

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
�سامل بن نا�سر بن را�سد االأ�سخري 

 �إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة جوهرة الهمبار للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 

يعلن �شامل بن نا�شر بن را�شد الأ�شخري اأنه يقوم بت�شفيـة �شركـة جوهرة الهمبار للتجارة 

واملقاولت - ت�شامنية ، وامل�شجلـة لــدى اأمانــة ال�شــجل الـتجـاري بالرقــم 1038927 ، وللم�شفــي 

وحـده حـــق متثيـــل ال�شركــة فــي الت�شفيـــة اأمام الغـــري ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي 

كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 923 ر.ب : 311

هاتف رقم : 99773711

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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فهد بن �سعيد بن خمي�ص اآل عبدال�سلم

 �إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع اأبو عبدالعزيز للمقاوالت - تو�سية 

يعلن فهد بن �شعيد بن خمي�ش اآل عبدال�شالم  اأنه يقوم بت�شفيـة �شركـة م�شاريع اأبو عبدالعزيز 

للمقاولت - تو�شية ، وامل�شجلـة لــدى اأمانــة ال�شــجل الـتجـاري بالرقــم 1259125 ، وللم�شفــي 

وحـده حـــق متثيـــل ال�شركــة فــي الت�شفيـــة اأمام الغـــري ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي 

كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية �سحم - مركز الوالية

هاتف رقم : 92358516

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

وليد بن �سيف بن را�سد العمريي 

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة روائع اأر�ص العطاء للتجارة واملقاوالت  - تو�سية 

يعلن وليد بن �شيف بن را�شد العمريي اأنـه يقوم بت�شفيــة �شركـة روائع اأر�ش العطاء للتجارة 

  ،  1166878 بالرقــم  الـتجــــاري  ال�شــجـــل  اأمانــــة  لـــدى  وامل�شجلــــة   ، تو�شيـــة   - واملقــاولت 

اجلميــع  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـام  الت�شفيــــة  فـــــي  ال�شركــة  متثيــــــل  حـــــق  وحـــده  وللم�شفــــي 

مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية اخلابورة - مركز الوالية

هاتف رقم : 96115012

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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حممد بن �سعيد بن حاكم الرواحي

 �إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة حممد وثابت للتجارة واملقاوالت 

للتجارة  �شركـة حممد وثابت  بت�شفيـة  اأنه يقوم  الرواحي  �شعيد بن حاكم  يعلن حممد بن 

وللم�شفــي وحـده   ،  1063986 بالرقــم  الـتجـاري  ال�شــجل  اأمانــة  لــدى  وامل�شجلـة   ، واملقاولت 

حـــق متثيـــل ال�شركــة فــي الت�شفيـــة اأمام الغـــري ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة 

الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية امل�سيبي - حمافظة �سمال ال�سرقية

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

�سمو ال�سيد �سهاب بن طارق بن تيمور اآل �سعيد

�إعـــــــــالن

عـن انتهـاء اأعمال الت�سفية ل�سركة ال�سيفة للتنمية واال�ستثمار �ص.م.م

يعلــن �شمو ال�شيد �شهــاب بــن طــارق بن تيمـور اآل �شعيد ب�شفــتــه امل�شفــي ل�شركـــة ال�شيفــة 

للتنميــة وال�شتثمار �ش.م.م ، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل التجـاري بالرقم 1122549 ، عن 

املـــادة )27( من  القانونـــي لل�شركـــة وفقــا لأحكـــام  الكيـــان  الت�شفيــة وزوال  اأعمــال  انتهاء 

قانون ال�شركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــــي
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�سركة مور �ستيفنز �ص.م.م

�إعـــــــــالن

عـن انتهـاء اأعمال الت�سفية ل�سركة النمط املتميز �ص.م.م

تعلـن �شركة مور �شتيفنز �ش.م.م ب�شفــتــها امل�شفــية ل�شركـــة النمط املتميز �ش.م.م ، وامل�شجلة 

لدى اأمانة ال�شجل التجـاري بالرقم 1189978 ، عن انتهاء اأعمــال الت�شفيــة وزوال الكيـــان 

القانونـــي لل�شركـــة وفقــا لأحكـــام املـــادة )27( من قانون ال�شركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــــي

�إعـــــــــالن

عـن انتهـاء اأعمال الت�سفية ل�سركة بهاتيا للمقاوالت العامة �ص.م.م

العامــة  تعلـن �شركة مور �شتيفنــز �ش.م.م ب�شفــتـها امل�شفـية ل�شركـة بهاتيـا للمقــاولت 

اأعمــال  انتهاء  عن   ،  1126421 بالرقم  التجـاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة   ، �ش.م.م 

الت�سفيــة وزوال الكيـــان القانونـــي لل�شركـــة وفقــا لأحكـــام املـــادة )27( من قانون ال�شركات 

التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــــي

�سركة براي�ص وتر هاو�ص كوبرز

�إعـــــــــالن

عـن انتهـاء اأعمال الت�سفية ل�سركة هيوليت باكراد العربية �ص.م.م

تعلــن �شركة براي�ش وتر هاو�ش كوبرز ب�شفــتــها امل�شفــية ل�شركـــة هيوليت باكراد العربية 

اأعمــال  انتهاء  عن   ،  1111160 بالرقم  التجـاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة   ، �ش.م.م 

الت�شفيــة وزوال الكيـــان القانونـــي لل�شركـــة وفقــا لأحكـــام املـــادة )27( من قانون ال�شركات 

التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــــي
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بدر بن �سليمان بن را�سد الربطماين

�إعـــــــــالن

عـن انتهـاء اأعمال الت�سفية ل�سركة دوحة اليا�سات للتجارة - ت�سامنية

يعلــن بــدر بــن �شليمــان بــن را�شــد الربطمانــي ب�شفــتــــه امل�شفـــي ل�شركـــة دوحة اليا�شـــات 

للتجارة - ت�شامنية ، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل التجـاري بالرقم 1106129 ، عن انتهاء 

املـــادة )27( من قانون  القانونـــي لل�شركـــة وفقــا لأحكـــام  الكيـــان  اأعمــال الت�شفيــة وزوال 

ال�شركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــــي

�سيخة بنت علي بن حممد البلو�سية 

�إعـــــــــالن

عـن انتهـاء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سجكون عمان لل�ست�سارات الهند�سية �ص.م.م

�شجكون عمان  ل�شركـــة  امل�شفــيـة  ب�شفــتــهــا  البلو�شية  علــي بن حممد  بنـــت  �شيخــة  تعلــن 

لال�شت�شارات الهند�شية �ش.م.م ، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل التجـاري بالرقم 1060859 ، عن 

املـــادة )27( من  القانونـــي لل�شركـــة وفقــا لأحكـــام  الكيـــان  الت�شفيــة وزوال  اأعمــال  انتهاء 

قانون ال�شركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفـيـــة
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