
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1233(                                                                        ال�سنـــة ال�سابعـــــة والأربعـــون 

 

املحتـــــــــويــات 

قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

                                                           وزارة العـــدل

�سـادر فـي 2018/2/21 بتخويـل �ضفـة ال�ضبطيـة  قــــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــم 2018/29 

الوثائـــــق  هيئــــــة  موظفــــي  لبعـــــ�ض  الق�ضائيـــــة 

واملحفوظــات الوطنيـــة .

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة

                      وزارة التجـــارة وال�سناعـــة

اإعالن عن طلبات براءات االخرتاع املقبولة .

االإعــالنات اخلا�ضـــة بالن�ضــر عــن طلبــات ت�ضجيــل العالمــات التجاريـــة .

اإعالن ب�ضاأن العالمات التي مت التاأ�ضري فـي ال�ضجالت بانتقال ملكيتها .

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــــة

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة �سوبهـا خلدمـات التجـارة واملقـاوالت �ض.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة املدينة الرتفيهية �ض.م.م .
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رقم 
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اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة زهرة ال�صوحمان املتحدة للتجارة واملقاوالت - 

ت�صامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ال�صلطي للتجارة واملقاوالت مبـارك واأخيه زهران - 

ت�صامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة بدر بن عثمان واإخوانه �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة املركـز القانونـي للتدريـب �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة بهجـة العمقـات للتجـارة - ت�صامنيـة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة الب�صائر املتحدة �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة املــــدى التجاريــة - تو�صيــــة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة الر�صالـة للم�صاريــع �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة االأنامــل العربيــة للتجــارة �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة االجتــاه اخلامـــ�ش �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة نقــاء البلــــور �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة الكوكب البالتيني �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة االإن�صاءات احلديثة والتجارة - ت�صامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة مزيونـة الغيـل للتجـارة واملقـاوالت �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة املحفوظ للمقاوالت واالإن�صاءات العمرانية �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة حمود بن علي بن حمد البادي و�صريكه للتجارة - 

ت�صامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ب�صاتني العليا للتجارة واملقاوالت - تو�صية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ها�صم بن حممد بن علي العجمي و�صريكه 

للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة م�صاريع االأ�صواء الذهبية �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة م�صاريع النجـــم ال�صاطـــع اللوج�صتيـة - تو�صية .
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اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة مكتبــة �صحـــار �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة واحة االأندل�ش للتجارة �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اجلــو البديــع �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأ�صوار نرب احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة قلب الر�صتاق للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ج�صر وادي احليملي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صمــوع الليــل �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة  الهدير للكهربائيـات - تو�صيــــة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة خميزنـة خلدمـات االأ�صمنـت �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأر�ش الغبرياء الوطنية - ت�صامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ريــــف بــــر احلكمــــان للتجـارة - تو�صية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صامل بن �صالم بن مربوك و�صركاه للتجارة - 

ت�صامنيــة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة االأ�صــا�ش املا�صــي �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة املجينـي والكنـدي للتجـارة - ت�صامنية .

اإعـالن عن بــدء اأعمــال الت�صفيـــة ل�صركــــة رنيـم العاقـل العامليـة �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة التاج لتظليل النوافذ والعناية بال�صيــارات �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ب�صائر اخلوير احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة حممد ورا�صد اأبناء خمي�ش للتجارة - ت�صامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة حمد املحروقـي وعلي املجعلي للتجارة واملقـاوالت - 

ت�صامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صعيـد بن حمد بن علي الها�صمـي وولده للتجارة - 

ت�صامنية .
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رقم 
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اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة يو�ضـــف عبداللــــه واإخوانه - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة التطوير للديكور وامل�ضاريع الالمعة - تو�ضية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة اخلـط الذهبـي للتجـارة �ض.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة الوهيبـــي للتطويـــر والتعمري �ض.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة املا�ضـة الذهبيـة املتميـزة �ض.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة االأجيـال للحلــول البيئيـة �ض.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة العربيـــة لالإنتـــاج والرتويج �ض.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة االأفق الربونزي للتجارة واملقاوالت �ض.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة ب�ضيــا العامليــة �ض.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة قمم م�ضقط الدولية �ض.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة اآفـاق م�ضقـط احلديثـة - تو�ضيـة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركـــة البلبـل الف�ضـي للتجـارة �ض.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة رواد �ضحـار للتجـارة واملقـاوالت �ض.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة اإعمـــــار الباطنـــــة لالإن�ضـاءات �ض.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة هدايا ال�ضيــب �ض.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة طيـور الرمـال للتجـارة واملقـاوالت - تو�ضية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة اخليــــارات الوطنيـة �ض.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة بـــروج االحتـــاد للتجـارة - ت�ضامنيـة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة الرائـد للعقـارات �ض.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة م�ضاريـع ال�ضابـري العامليـة �ض.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة اأبــو زكيـــة �ض.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة املدينـــة الدوليــــة للخدمـات الفنيـة �ض.م.م .
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اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة اأنهـار �ضيقـة للتجـارة - ت�ضامنيـة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة االأمـان لتكنولوجيـا املعلومـات �ض.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة جبال مه�ضم للتجارة واملقاوالت .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة �ضما اجلازر الوطنية للتجارة - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة اأمواج قدى للتجارة - ت�ضامنيــة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة اأحمــد عبدالرحمن اأحمد ال�ضحي و�ضريكه 

للتجارة - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركـــة عبــدالرحمـــن البطـــران وحممــــد �ضعيـــد 

ال�ضحي للتجارة - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة اآفاق امل�ضتقبل املتحدة �ض.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة القمة للعقارات �ض.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة ال�ضهم ال�ضريع لل�ضحن والنقل �ض.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة اأبحار قنتب للمقاوالت �ض.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة الدرمكي للخدمات الهند�ضية �ض.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة �ضــذا الــردة للتجـارة - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة العني الزرقاء للعقارات - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة عبيد بن اأحمد ال�ضعدي و�ضريكه للتجارة 

واملقاوالت - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة �ضعيد بن عبيد بن حمد املحرزي و�ضريكه 

للتجارة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة �ضما نرب الوطنيـة للتجارة واملقاوالت - تو�ضية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة خريات نرب للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية .



رقم 

ال�سفحة

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة اأحمد بن �ضليمان بن عبداللـه اجلابري و�ضريكه - 

ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة جنوب الريا�ض للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة را�ضد وخلفان اأبناء �ضعيد بن حممد املعمري 

للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة اأحمد ال�ضعيلي واأوالده للتجارة - تو�ضية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة  اأنوار الغ�ضب املتحدة للتجارة - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة اأنهار جمان للتجارة واملقاوالت �ض.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة املزروعي ال�ضاملة �ض.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة اإكليل احلارة - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة اجلارح احلديثة �ض.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة خط ال�ضماء للنقل �ض.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة النيل االأزرق املتحدة للتجارة واملقاوالت �ض.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة اأر�ض الغليلة للتجارة - ت�ضامنيـة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة �ضعيــد و�ضيف اأبناء علي بن �ضعيد ال�ضاحلي للتجارة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة خ�ضب الورد املا�ضية العاملية �ض.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة املعمري والقطيطي للتجارة واملقاوالت �ض.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة جوهرة اجلزيرة للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة كوكب الزهرة للتجارة واملقاوالت .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة روابي الدها�ض للتجارة - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة اأ�ضواء الر�ضتاق �ض.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة طيف عاهن للتجارة - ت�ضامنية .
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اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة اأبو فهد القريني للتجارة - تو�ضية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة جوهرة العوينات املا�ضية للتجارة واملقاوالت - 

ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة عبداللـه بن حممد و�ضعيد بن حممد للتجارة - 

ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة عبـــداللــه بن اأحمد بن عبداللـه املعمري و�ضريكه - 

ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة بوابة ال�ضرق االأو�ضط املتحدة �ض.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة بادية اخل�ضبة للتجارة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة اأجواء العينني للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة �ضاحل بحر العرب ال�ضرقي .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة مملكة االمتياز للتجارة - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة مدائــن مــزون للتجارة واملقاوالت .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة �ضواحي �ضنعــاء للتجارة واملقاوالت .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة اأعايل البلد لالإن�ضاء - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة زهرة الب�ضتان للخياطة والتطريز - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة اأبناء حمد احلجري للتجارة واملقاوالت - 

ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة مر�ضى �ضنة للتجارة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة �ضوامخ الرباري للتجارة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة حممد وابـنه ذيـاب للتجارة واملقاوالت - تو�ضية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة فيافــي البطحـاء للتجارة .
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اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة اجلنــاح االأخ�ضـر للتجـارة �ض.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة مبدع ال�ضارق للتجارة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة �ضليمان وثويني اأبناء �ضيف بن علي ال�ضبيبي .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة دواجــن �ضمــال ال�ضرقية - تو�ضية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة �ضذا الوا�ضل الوطنية للتجارة واملقاوالت - 

ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة الزهراء خلياطة وتطريز املالب�ض الن�ضائية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة مروج الوافـي للتجارة - تو�ضية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة حممد قا�ضم خري اللـه و�ضريكه للتجارة - 

ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة را�ضد و�ضالح احلديثة للتجارة واملقاوالت - 

ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة اأر�ض التقى للتجارة - ت�ضامنيــة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة مثلث نخل للتجــارة - تو�ضيـــة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة �ضعيد بن عبداللـه بن خلفان الهاليل و�ضريكـــه - 

ت�ضامنيـــة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة �ضواحي املقحم �ض.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة النوفلي وال�ضاحلي للتجارة - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة خريات ال�ضالن للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة رو�ضـــة اأفـالك النـور اخلا�ضــة - ت�ضامنيـــة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة فجــر اخليــرات الوطنية �ض.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة غديـــر النعمــان للتجارة - تو�ضية .
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اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة وادي الغ�ضب للتجارة واملقاوالت - تو�ضية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة التقنية الرقمية خلدمـات احلا�ضب االآلـي - 

ت�ضامنيـــة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة الرحيلـي واالأ�ضخــري للتجــارة واملقـــاوالت - 

ت�ضامنيـــة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة خليفة بن نا�ضر بن �ضامل احلو�ضني واأخيه 

للتجارة - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة النـــور البا�ضـــم للم�ضاريع املتميزة - تو�ضية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة حممد بن عبيد ال�ضام�ضي و�ضركاه للتجارة - 

ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة عندام للمقاوالت البناء والت�ضييد - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة رجـــوب للتجــارة واملقاوالت - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة اأفراح اخلري للتجارة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة �ضحـــر االأنامـــل للخياطة والتطريـــز .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة م�ضاريع احلميدي املتكاملة للتجارة واملقاوالت .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة ليايل النباء للتجارة - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة ب�ضاتني ال�ضبيطي للتجارة واملقاوالت .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة معامل دماء للتجارة واملقاوالت .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة �ضفري دماء والطائيني للتجارة واملقاوالت .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة االإمنـاء الراقي للتجارة واملقاوالت - تو�ضية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة هــ�ضاب احل�ضــن للتجارة واملقاوالت .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة �ضماء وادي نام للتجارة واملقاوالت .
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اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سيوح النجد للتجارة واملقاوالت .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأرياف برزمان للتجارة واملقاوالت .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأبــراج ال�سبل للتجارة واملقاوالت .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع اأبراج املنرتب للتجارة واملقاوالت .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة و�ساح النيل للتجارة - ت�سامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �ســـدى �سفـــوح عـــدن للتجارة - ت�سامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة معامل برزمان الوطنية للتجارة واملقاوالت .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الهمم العربية املتحـــدة للتجارة واملقاوالت .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة املدينة ال�ساملة للعقارات  .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة حامـــد غانـــم ن�سيـــب جعبــــوب .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الزوايا الهند�سيـة للتجـــارة واملـــقاوالت .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة التعاطف للتجارة  .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ظبي اجلزيرة للتجارة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة زهرة قريون حرييتي للتجارة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة البارون احلديثة للتجارة واملقاوالت .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة النعيم املتحدة للتجارة واملقاوالت .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع ال�سواعد الفنية للتجارة واملقاوالت .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سواطئ �ساللة الذهبية للتجارة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة العقبة اخل�سراء للتجارة واملقاوالت .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سا�س للنقليات واحلفر .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ال�سرحال للتجارة  .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة قا�ســـم اأحمـــد و�سريكه للتجارة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأوار املتحـــدة للتجـــارة  .
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1233(

 وزارة العـــدل

قــرار وزاري

رقــم 2018/29

بتخويـل �ضفـة ال�ضبطيـة الق�ضائيـة

لبعـ�ض موظفـي هيئـة الوثائـق واملحفوظـات الوطنيـة

ا�ستنادا اإىل قانون الإجراءات اجلزائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/97 , 

واإىل قانون الوثائق واملحفوظات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/60 , 

واإىل الالئحة التنفيذية لقانون الوثائق واملحفوظات ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/23 , 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة , 

تقـــــرر 

املــادة الأولــى

يخول �ساغلو الوظيفتني الآتيتني بهيئة الوثائق واملحفوظات الوطنــية - كــل فـــي نطــاق 

اخت�سا�سه - �سفة ال�سبطيــة الق�سائية فـــي تطبيق اأحكام قانــون الوثائــق واملحفوظــات 

امل�سار اإليه , واللوائح والقرارات ال�سادرة تنفيذا لأحكامه :

1 - اأخ�سائي وثائق وحمفوظات بدائرة املتابعة والدعم الفني .

2 - فنــي وثائـق وحمفوظــات بدائـــرة املتابــعــة والدعــم الفنــي .

املــادة الثانيــة

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

 

�ضدر فـي :    5  / 6 / 1439هـ

املوافـــــق : 21 / 2 / 2018م

عبدامللك بن عبداللـه اخلليلي

                                                                                      وزيــــــــــــــــر الــعـــــــــدل
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1233(

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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اجلريدة الر�سمية العدد )1233(

 - 1

)21(OM/P/2014/000006 

)22(6/1/2014

)31(1156459 - PCT/FR2012/051651

)32( 15/7/2011 - 12/7/2012 

)33(FR – FR

طريقــة لتربيــد اأجــزاء معدن مت تعري�صها ملعاجلة نيرتيدية/ نيرتوكربوريزية )54(

فـي حمام ملح م�صهور ، والو�صيلة اخلا�صة بتنفـيذ الطريقة واأجزاء املعدن املعاجلة .

قبــل نهايــة املعاجلة تتم تعبئة غرفة )1( جمهزة بحــيث ميكـــن تفريــغ االأك�صجـــني )57(

املحتـــوى فـي الغرفـــة املذكورة لكي يتــم تكوين جو خامــــل با�صتخدام مادة تربيد 

فـــي �صورة �صائلـــة ، وبقـــدرة قويــة على التو�صـــع احلجمــي مــع تبخرهــا - يتــم نقـــل 

كل االأجزاء املعاجلة داخل الغرفة وغلق الغرفة وترك االأجزاء فـي الغرفة لفرتة 

زمنية حمددة م�صبقا للو�صول اإىل درجة حرارة عندها يتحجــر امللــح وي�صكــل حاجــزا 

حاميا ، وتتم اإزالة االأجزاء وتعري�صها اإىل عملية �صطف .

)71(H.E.F.

 )72(MICHALOT Bernard

ZABINSKI Bernard

HADJ RABAH Houcine
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اجلريدة الر�سمية العدد )1233(
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)21(OM/P/2014/000147

)22(15/7/2014

)31(20120167 - PCT/NO2012/050143 

)32(17/2/2012 - 24/7/2012 

)33(NO – NO

نظام الحتواء غاز طبيعي �صائل .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل بنظام الحتواء غاز طبيعي �صائل فـي غرفة جموفة فـي )57(

، وحاجــز ثانوي يحيط  التثبيت  اأ�صا�صي ذاتي  من�صاأة بحرية حتتوي على حاجز 

باحلاجز الرئي�صي ذاتي التثبـــيت ، وفــراغ للمـــرور بني احلاجـــز االأ�صا�صــي ذاتــي 

التثبيــت واحلاجــز الثانـــوي ، حيث احلاجز االأ�صا�صــي ذاتـــي التثبيــت عبــارة عن 

املفرغة  بالغرفة  لل�صوائل ويت�صل  التثبيت حمكم  ذاتي  �صائل  خزان غاز طبيعي 

الثانوي هو عازل  . واحلاجز  الثانوي  داعمة تخرتق احلاجز  اأجهزة  عن طريق 

حراري حمكم لل�صوائل يت�صل بال�صطح الداخلي للفراغ ويثبت باالأجهزة الداعمة 

عن طريق رباط مرن حمكم لل�صوائل ، بحيث اإن احلاجز االأ�صا�صي ذاتي التثبيت 

واحلاجز الثانوي يت�صالن منف�صلني بالغرفة املفرغة ملنع نقل القوى بني احلاجز 

االأ�صا�صي واحلاجز الثانوي .

)71(LNG NEW TECHNOLOGIES Pte. Ltd..

 )72(SJ?LIE STRAND٫ Kjetil

JONAS٫ J?rn Magnus

NORBERG٫ Andreas
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)21(OM/P/2015/000054

)22(4/3/2015

)31(PA 2012 70567 - PCT/EP2013/068891 

)32(14/9/2012 - 12/9/2013 

)33( DK - EP

ناقــل ملولب لفا�صــــل بالطـــرد املركـــزي وبخا�صــة جهــاز طــرد مركـــزي للت�صفـيـــة )54(

بالرتويق وفا�صل بالطرد املركزي .

يتعلق االخرتاع احلايل بناقل ملولب لفا�صل بالطرد املركزي يت�صمن مركز ناقل )57(

)19( يحمل انتقال ناقل حلزوين )21( ويوفر قناة حلزونية )22( بني الدورات 

املتجاورة النتقال ناقل حلزوين )21( . الناقل امللولب له طرف قبلي )7( وطرف 

بعدي )11( . مت جتهيز اثنني على االأقل من جدران التق�صيم )41 43( جنبا اإىل 

جنب لتق�صيم على االأقل جزء قطري من طول القناة احللزونية )22( اإىل ثالث 

قنوات فرعية )36 37 39( جمهزين جنبا اإىل جنب جلعل �صائل متدفق فـي القناة 

احللزونية )22( يتدفق فـي اجتاه قبلي )35( فـي اجتاه الطرف القبلي )7( فـي 

قناة فرعية و�صيطة )37( وفـي اجتاه بعدي مقابل )34( فـي اجتاه الطرف البعدي 

)11( فـي اثنتني من القنوات الفرعية املتجاورة )36 39( على اأحد جانبي القناة 

الفرعية الو�صيطة )37( .

)71(Alfa Laval Corporate AB

 )72(MADSEN Bent
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)21(OM/P/2013/000070
)22(31/3/2013
)31(10/1662 - PCT/EP2011/067217 
)32(10/8/2010 - 10/3/2011 
)33(CN - EP  
جهاز اإقفال ملالحق خلزائن جمموعة املفاتيح الكهربائية .)54(

يتعلق االخرتاع بجهاز اإقفال مللحق )6( وباالأخ�ض مللحق خزانة جمموعة مفاتيح )57(

كهربائية و/اأو اإلكرتونية و/اأو ب�صرية التي يتم تركيبها بحيث ميكن اأن تتحرك 

باأداة للتوجيه )3 4( له تعداد من فتحات زلج )18( فـي تلك احلالة ميكن ت�صغيل 

جهاز االإقفال بوا�صطة زر �صغــط ممكــن الو�صــول اإليه خارجيــا )8( اأو منزلــق . 

اإقفال )29(  اأنه يتم ترتيب عن�صر  اإقفال كهذا فـي  ووفقا لالخرتاع يت�صم جهاز 

على امللحق )6( حيث يتم و�صل ملحق االإقفال )29( ب�صكل فعال اإىل زر ال�صغط 

اأن  )8( عن طريق عن�صر ازدواج )20( يتم تركيبه على امللحق )6( بحيث ميكن 

يتحرك على طول اجتاه احلركة االأول )ع( الذي ي�صري ب�صكل اأ�صا�صي بزوايا قائمة 

اإقفال مع فتحات زلج ثابتة  اإدراج )�ض( وميكن جعله يتع�صق باأ�صلوب  اإىل اجتاه 

اإقفال خمتلفة مع كون امللحق )6( متحركا على طول اجتاه  )18( فـي و�صعيات 

االإدراج )�ض( يت�صم جهاز االإقفال اأي�صا فـي اأنه يتم تركيب عن�صر االإقفال االأول 

)29( فـي مزالج حمرر )27( بحيث ميكن اأن يتحرك على طول اجتاه احلركة )ع( 

حيث يتم تركيب املزالج املحرر )27( بحد ذاته على امللحق )6( على طول اجتاه 

حركة ثان )�ض( الذي ي�صري بزوايا قائمة اإىل اجتاه االإدراج )�ض( وبزوايا قائمة 

االإقفال  يتم حتريك عن�صر  فاإنه  الطريقة  بهذه   . االأول )ع(  اإىل اجتاه احلركة 

)29( اإىل خارج تع�صق االإقفال عندما يتم ت�صغيل زر ال�صغط )8( اأو املزالج ويتم 

التي  حترير عن�صر االإقفال )29( مرة ثانية بوا�صطة عنا�صر حركة ثابتة )16( 

 )27( املحرر  املزالج  حتريك  فـي  وت�صبب   )4  3( للتوجيه  اأداة  على  تزويدها  يتم 

اإنه عندما يتحرك امللحق )6( على  على طول اجتاه احلركة الثاين )�ض( بحيث 

طول اجتاه احلركة )�ض( فاإن عن�صر االإقفال )29( يتثبت مبزالج فـي فتحة الزلج 

التالية )18( عندمــا يتم الو�صــول اإىل و�صعية االإقفال الثانية بينما تتـــم اإزاحـــة 

امللحق)6( على طول اجتاه االإدراج )�ض( .

)71(Weber AG
 )72(Walter PETRONGOLO
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)21(OM/P/2015/00157

)22(17/6/2015

)31(12198846.3 - PCT/EP2013/077627 

)32(21/12/2012 - 20/12/2013

)33( EP - EP

جهاز ف�صل مائل لف�صل مواد بئر النفط .)54(

يتعلـــق االختــراع احلايل بجهـــاز ف�صــل نـفط اأنبوبــي يوفــر ف�صــل مكونــات املائع )57(

املناظرة املخلوطة فـي املوائع من اآبار النفط ، حيث يتم جتهيز جهاز ف�صل النفط 

النيوتونيــة  وال�صلوكيــات غيــر  باال�صطراب  املتعلقــة  امل�صاكــل  لتخفـيــف  االأنبوبـي 

جهاز  فـي  النفط  اآبار  من  املوائع  فـي  املخلوطة  املائع  ملكونات  املحتملة  للمائع 

ف�صل النفط . يتعلق االخرتاع اأي�صــا بطريقــة ت�صغيل جهاز ف�صــل . عــالوة على 

. تت�صمن اجلوانب االبتكارية  اأجهزة ف�صل متعددة  ذلك يتعلق االخرتاع بنظام 

جلهاز الف�صل قطاعا اأنبوبيا خارجيا مغلقا مطوال وقطاعا اأنبوبيا داخليا مطوال 

والذي يتم اإغالق اأحد اأطرافه وفتح الطرف االآخر له - حيث القطاع االأنبوبي 

اإدخال مواد بئر  الداخلي جمهز داخــل القطاع االأنبوبــي اخلارجــي - وحيث يتم 

اأنبوب تغذيــة  املفتوح للقطاع االأنبوبــي الداخلــي عرب قطــاع  النفط فـي الطرف 

وحيث   - الداخلي  االأنبوبي  القطاع  وفـي  اخلارجي  االأنبوبي  القطاع  خالل  مير 

املجهزة  واملتوازية  املطولة  العديدة  ال�صقوق  يت�صمن  الداخلي  االأنبوبي  القطاع 

فـي اجتاه طويل للقطاع االأنبوبي الداخلي بطريقة حميطية - حيث ي�صهل ميل 

جهاز الف�صل ف�صل مواد بئر النفط اإىل مواد اأقل كثافة ومواد اأعلى كثافة - حيث 

تنحرف املواد االأقل كثافة بوا�صطة الطفو اإىل االأعلى عرب ال�صقوق وتخرج عرب 

خمرج علوي فـي القطاع االأنبوبي اخلارجي وتغرق املواد ذات الكثافة االأعلى اإىل 

االأ�صفــل عرب ال�صقوق وبوا�صطة اجلاذبيـــة تخــرج عبــر خمــرج �صفلــي فــي القطــاع 

االأنبوبي اخلارجي .

)71(Seabed Separation AS

 )72(SKOVHOLT Otto
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)21(OM/P/2014/000301

)22(25/12/2014

)31(790.7 105 2012 10 - 568.7 211 2013 10 - PCT/EP2013/063800 

)32(29/6/2012 - 19/6/2013 - 1/7/2013 

)33(DE - DE - EP  

كب�صولة جزئية مع معرف موجود فـي املحيط الداخلي لها .)54(

االخرتاع املقدم هو عبارة عن كب�صولة )1( لتح�صري م�صروب من العن�صر االأ�صا�صي )57(

)2( والذي ي�صري اإىل جتويف )3( يتم و�صع املادة اخلام للم�صروب بداخله )4( ، 

مت اإحكام غلقه من خالل غ�صاء ويتم تثبيته فـي العن�صر االأ�صا�صي للم�صروب )2( ، 

هــذا الغ�صــاء )7( بـــه معـــرف ميكننـــا مـــن تو�صيـــح خ�صائ�ض الكب�صولـــة . بخـــالف 

ذلك فاإن االخرتاع املقدم يخ�ض عملية ت�صنيع الكب�صولة وا�صتخدامها لتح�صري 

امل�صروب .

)71(K - fee System GmbH

 )72(KRUGER Marc

EMPL Gunter
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)21(OM/P/2013/000045

)22(3/2/2013

)31(1050901.6 - PCT/SE2011/051035 

)32(9/2/2010 - 30/8/2011 

)33(SE – SE

طريقة لعمل �صريحة مر�صح ملر�صح قر�صي و�صريحة املر�صح .)54(

�صكل )57( على   )1( مر�صح  �صريحة  لعمل  وجهاز  بطريقة  احلايل  االخرتاع  يتعلق 

قر�ض ملر�صح قر�صي غري معرو�ض حيث تت�صــمن �صريحــة املر�صــح املذكـــورة )1( 

اإطارا مر�صحا )2( ومادة مر�صحة )3( ، وتتم مالءمـــة اإطـــار املر�صــح املذكـــور )2( 

قولبة  الطريقة  وتت�صمن  القر�صي  للمر�صح  معرو�صة  غري  مر�صحة  بدعامة 

مادة  مع  )ب4(  علوي  ون�صف  )4اأ(  �صفلي  ن�صف  فـي   )2( املر�صح  الإطار  باحلقن 

مر�صحة )3( يتم و�صعها بني الن�صفـني ال�صفلي والعلوي )4اأ(  و)4ب( ويتم مط 

املادة املر�صحة املذكورة )3( وتكون اأثناء القولبة باحلقن فـي حالة التمدد متكاملة 

مع الن�صف ال�صفلي )4اأ( والن�صف العلوي )4ب( الإطار املر�صح )2ب( وحيث تظهر 

املادة املر�صحة )3( بعد القولبة باحلقن متددا متخلفا للمادة ويتعلق اجلهاز باإطار 

مر�صح مقولب باحلقن )2( مزود مبادة مر�صحة )3( متكاملة فـي حالة متدد بني 

ن�صف �صفلي )4اأ( الإطار املر�صح )2( ون�صف علوي )4ب( الإطار املر�صح )2( وتظهر 

املادة املر�صحة املذكورة )3( بعد القولبة باحلقن متددا متخلفا للمادة .

)71(VEOLIA WATER SOLUTIONS TECHNOLOGIES SUPPORT

 )72(RALVERT ake
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)21(OM/P/2013/000110

)22(15/5/2013

)31(0197510 - PCT/IB2011/002738 

)32(25/11/2010 - 24/7/2012 

)33(CH - IB  

ا�صتخراج املاء من الهواء .)54(

يتم ا�صتخراج بخار املاء من الهواء فـي عملية يتم فـيها تركيز بخار املاء من كميات )57(

كبرية من الهواء عن طريق امت�صا�صه داخل كمية �صغرية من �صائل ا�صرتطابي 

)14( حيث يتم اال�صرتداد عن طريق املرور عرب طبقة انتقائية )12( .

)71(LEHKY HAGEN Monique

LEHKY Pavel

LEHKY Jan Marc

 )72(LEHKY Pavel
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)21(OM/P/2010/000086

)22(24/5/2010

)31(992٫143/60 - PCT/US2008/013348 

)32(12/4/2007 - 12/4/2008 

)33(US – US

غالف م�صاد لتاآكل االأ�صطح املعدنية .)54(

يتعلــق االختــراع احلالــي بتوفـــري غــالف واق لركيزة معدنية خفـيفة ، وقابلــة )57(

للتحمل وواقية جــل? انيــا ، و�صهلــة اال�صتخدام عند مكان الت�صنيع . ي�صتمــل 

الغالف على طبقتني على االأقــل ، اإحداهما عبارة عن طبقة جلفنـــة واالأخــرى 

عبارة عن مادة مركبة دقيقة من املعدن املجلفن ومن املادة غري املو�صلة ، مثل 

البوليمر . تفـيد تلك االأغلفة على �صبيل املثال فـي وقاية املوا�صري اأو غريها من 

االأ�صطح املعدنية االأخرى التي تكــون فـي اأو�صاط تاآكل . يتم توفـري طــرق اإنتــاج 

لتوفـري  املتقدمة  الر�ض  تقنيات  ت�صتخدم  التي  الطرق  ذلك  فـي  ، مبا  الغالف 

طبقات رفـيعة ولكن متما�صكة . من خالل ا�صتخدام طرق الر�ض املتقدمة فاإنه 

ميكن اإن�صاء طبقة مركبة بوا�صطة الر�ض امل�صرتك للمعدن املجلفن واملادة غري 

املو�صلة على �صطح الغالف املجلفن . وميكن اختياريا و�صع غالف خارجي من 

مادة عازلة لتوفـري املزيد من الوقاية لل�صطح .

)71(UNITED STATES PIPE AND FOUNDRY COMPANY LLC

 )72(OWEN٫ William

HORTON٫ A. Michael

WEBER٫ James
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)21(OM/P/2014/000110

)22(21/5/2014

)31(337.994/13 - PCT/US2012/060717 

)32(27/12/2011 - 18/10/2012 

)33(US – US

جهاز وطريقة الإزالة احلطام من بئر .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل بجهاز وطريقة ال�صرتجاع احلطام من حفرة بئر من اآبار )57(

النفط اأو الغاز . ويتاألف اجلهاز من �صلة نفايات لها قناة تدفق ت�صمح ب�صخ املائع 

من طرف نهاية االأداة فـي الوقت الذي يتم فـيه دفع عمود اأنبوب احلفر لتحريك 

احلطام فـي موائع البئر ب�صكل جيد وت�صهيل التقاط احلطام فـي �صلة امل�صفاة . 

البئر  اآخر فـي حفرة  اأي حطام  اأو  �صدادة من رمل  االأهم من ذلك عند مواجهة 

ميكن زيادة تدفق املائع عرب االأداة لل�صغط على ال�صدادة حتى تنهار . ميكن اإيقاف 

اأنبوب احلفر ، ح�صب احلاجة جنبا اإىل جنب مع التحكم  اأو ا�صتئناف دفع عمود 

فـي تدفق املائع عرب االأداة حلني امتالء �صلة النفايات اأو جمع احلطام امل�صتهدف 

وعندها يتم �صحب �صلة النفايات . ميكن ن�صر �صلة النفايات فـي االأنابيب امللفوفة 

اأو عمود اأنابيب احلفر .

)71(THRU TUBING SOLUTIONS INC

 )72(HAMILTON Raymond C

BRITTON Mark S.
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¿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’

80932 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a 

. ÉjGó¡dGh äÉ«°†ØdG ™«Hh ÉjGó¡dG �dh Ohô£dG �«�¨Jh ™FÉ°†ÑdG �jƒ°ùJh èjhôJ

 

 �.�.¢T á«`aô²G äÉéàæª�d á«ŸÉ©dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 11 : Ü.Q 558 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2013/5/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

114705 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

. õÑfl

 

 IQÉéà�d »fiôdG ¿Éª�°S á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S ,  329 : Ü.Q 176 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 59.indd   1 2/27/18   10:04 AM
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 80934 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ÉjGó¡dGh äÉ«°†ØdG ™«Hh ÉjGó¡dG �dh Ohô£dG �«�¨Jh ™FÉ°†ÑdG �jƒ°ùJh èjhôJ

 

 �.�.¢T á«`aô²G äÉéàæª�d á«ŸÉ©dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 11 : Ü.Q 558 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2013/5/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 95626 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 11 áÄØdG »`a

. �««µàdG Iõ¡LCG ™«H

 

 �.�.¢T AÉ°†«ÑdG Iôgƒ÷G ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 117 : Ü.Q 579 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2015/6/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 59.indd   2 2/27/18   10:04 AM
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 100302 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉÑcôŸG QÉ«Z GóY QÉ«Z ™£b ™«H

 

 �.�.¢T »YÉæ°üdG ójhõàdG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 39 : Ü.Q 101 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/1/25 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

     »bhôëŸG ¿ÉØ�N øH ó«ªM øH ⁄É°S  : �``````````«cƒdG º`````````°SG

101 : Ü.Q 39 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 102937 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ�ŸG äÉeóN

 

 á«æeÉ°†J - á«à°ùLƒ�dG óéŸG IhQP : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 325 : Ü.Q 78 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/6/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 59.indd   3 2/27/18   10:04 AM
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 106629 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«fÉª©dG iƒ�²G IQÉŒh áYÉæ°U

 

 ÊÉª«�°ùdG QóH ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/12/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 114168 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á£°ûfC’G ™«ªL

 

 IQÉéà�d øWƒdG ábGô°TEG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 42 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 59.indd   4 2/27/18   10:04 AM
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 114252 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. »FÉ°ùf ¿ƒdÉ°U

 

 IQÉéà�d »°Tƒ�ÑdG ¬`�dGóÑY øH ¢ù«ªN âæH ÖæjR : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , »ÁÈdG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/8 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 114391 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«fÉª©dG iƒ�²G ™«H

 

 IQÉéà�d áaOÉ¡ŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 132 : Ü.Q 311 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alamat 59.indd   5 2/27/18   10:04 AM
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114396 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. äÉÑcôŸG äGQGƒ°ù°ùcGh áæjR , äGQÉ«°ùdG ™«ª�Jh �«¶æJ

 

 IóFGôdG �ÉªYCÓd …Òµ°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 116 : Ü.Q 151 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 114408 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. º©£e

 �.�.¢T IQÉéà�d á«ŸÉ©dG á«bô°ûdG ¿õe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 59.indd   6 2/27/18   10:04 AM

-33-



(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 114428 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ�ŸG

 

 IQÉéà�d »fiôdG ¿Éª�°S á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 329 : Ü.Q 176 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/15 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

 114431 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG IQÉŒ

 

 �jÉà°S �j’ ø°TÉa : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/15 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 59.indd   7 2/27/18   10:04 AM
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 114558 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ôFÉ°üY

 

 á«æeÉ°†J - á�eÉ°ûdG ™jQÉ°ûª�d ±ó¡dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 42 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 114592 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »°SÉ°SCG �µ°ûH äÉHhô°ûe �ó�J »àdG »gÉ�ŸG

�.�.¢T äÉeóî�d á«ŸÉ©dG IQGó°üdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , §�°ùe á¶aÉfi : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 59.indd   8 2/27/18   10:04 AM
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 114599 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

. ¢ùHÓŸG áWÉ«N

 

 ¥ô°ûdG …OÉc : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 123 : Ü.Q 100 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 114606 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. AÉ°†YC’G Ëƒ�J Iõ¡LCGh á«MGô÷G Iõ¡LC’Gh á«f’ó«°üdG ™�°ù�d á�ª÷ÉH ™«ÑdG

 �.�.¢T á«Ñ£dG áeó�àŸG …hQ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 135 : Ü.Q 73 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alamat 59.indd   9 2/27/18   10:04 AM
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 114629 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¿ÓYE’Gh ájÉYódG , AÉæÑdG OGƒŸ á�ª÷ÉH ™«ÑdG

 

 �.�.¢T AÉæÑdG OGƒŸ ¿Gƒ¡H : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 100 : Ü.Q 169 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

 114684 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. ¬«JGôc á°SQóe

 

 IQÉéà�d »°ù«FôdG ÖdÉW »�Y : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 118 : Ü.Q 2 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 59.indd   10 2/27/18   10:04 AM
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 114708 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

 . (á«æµ°ùdG ÒZh á«æµ°ùdG ÊÉÑª�d áeÉY äGAÉ°ûfEG) Òª©àdGh AÉæÑdG ä’hÉ�e

 �.�.¢T ä’hÉ�ª�d ô°UÉf : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 116 : Ü.Q 112 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 114845 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh QƒîÑdGh �«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dG ™«H

 

 �ÓŸG ÜÉ«WCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 314 : Ü.Q 371 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 59.indd   11 2/27/18   10:04 AM
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 114853 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. AGô°†ÿG �õædG

 

 IQÉéà�d áeÉ¡°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 115120 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¢¡�e

 

 IQÉéà�d á°ùeÉÿG Iƒ£ÿG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alamat 59.indd   12 2/27/18   10:04 AM
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 115195 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

. ä’É°üdG IQGOEG

 

 áYÉæ°üdGh ¥OÉæØ�d á«dhódG IóëàŸG áYƒªéŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 322 : Ü.Q 697 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 115210 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

. �«dÉµàdG ÜÉ°ùM , äÉ«ªµdG í°ùe , äÉ«ªµdG ÜÉ°ùM

 

 ¿ÉªY ´ôa - ¢ùæà�°ùfƒc �Éfƒ«°TÉfÎfG ƒ«c : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 2871 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alamat 59.indd   13 2/27/18   10:04 AM
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115211 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. OGƒŸG §HGƒ°V áÑbGôeh , Oƒ�©dG , ™jQÉ°ûŸG IQGOEG

 

 ¿ÉªY ´ôa - ¢ùæà�°ùfƒc �Éfƒ«°TÉfÎfG ƒ«c : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 2871 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 115276 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

. ÚeCÉJ ácô°T

 

 á«fGôjE’G ÚeCÉàdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿GôjEG , 113 : Ü.Q 417 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alamat 59.indd   14 2/27/18   10:04 AM
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 115305 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

. Üƒ°SÉ²G äÉ«›Èd äGQÉ°ûà°S’G Ëó�J äÉeóN

 

 �.�.¢T äÉeƒ�©ŸG á«æ�àd ájô°ü©dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 115321 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉÑcôŸG ¿ÉgO �Ñ°U

 

 äGQÉ«°ùdG äÉeóÿ ó©°ùdG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 130 : Ü.Q 1928 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 59.indd   15 2/27/18   10:04 AM
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 115329 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. äGhóædGh äGô“DƒŸG º«¶æJ

 

 �.�.¢T äGô“Dƒª�d ÜÉÑ°ûdG ájDhQ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , §�°ùe : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

115330 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. äGhóædGh äGô“DƒŸG º«¶æJ

 

 �.�.¢T äGô“Dƒª�d ÜÉÑ°ûdG ájDhQ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , §�°ùe : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 115332 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. äGhóædGh äGô“DƒŸG º«¶æJ

 �.�.¢T äGô“Dƒª�d ÜÉÑ°ûdG ájDhQ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , §�°ùe : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 115333 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. äGhóædGh äGô“DƒŸG º«¶æJ

 �.�.¢T äGô“Dƒª�d ÜÉÑ°ûdG ájDhQ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , §�°ùe : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 115334 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGhóædGh äGô“DƒŸG º«¶æJ

 

 �.�.¢T äGô“Dƒª�d ÜÉÑ°ûdG ájDhQ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , §�°ùe : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 115393 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ïHÉ£ŸGh ºYÉ£ŸG äÉéàæe ™«H

 

 ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d áãjó²G »©«HôdG øHG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 115394 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ïHÉ£ŸG ™«H

 

 ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d áãjó²G »©«HôdG øHG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 115418 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 4 áÄØdG »`a

. ºëØdG

 

 �.�.¢T §°ShC’G ¥ô°ûdG AÉæHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 121 : Ü.Q 503 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 59.indd   19 2/27/18   10:04 AM
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 115419 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«FGò¨dG OGƒŸG ™«H

 

 �.�.¢T §°ShC’G ¥ô°ûdG AÉæHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 121 : Ü.Q 503 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 115425 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. á©jô°S äÉÑLh ¢¡�e

 

 IQÉéà�d »JÉaô©dG øHG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , ¢VƒÿG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/24 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 59.indd   20 2/27/18   10:04 AM
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 115445 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. áÑàµe

 

 IQÉéà�d á«°†ØdG áªµ²G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , áæWÉÑdG ÜƒæL , ¥Éà°SôdG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/24 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 115510 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGó«ÑŸGh Ióª°SC’Gh QhòÑ�d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 

 �.�.¢T á«YGQõdG �ƒeÒdG ´ƒHQ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 59.indd   21 2/27/18   10:04 AM
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 115545 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¢¡�e

 

 IQÉéà�d ìÉéædG äGQGóe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 115554 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. …QGOEG Öàµe

 

 �.�.¢T á«ŸÉ©dG äÉeóî�d Ió«éŸG áëæLC’G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 130 : Ü.Q 1763 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 115568 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡JÉeõ�à°ùeh áæjõdG �Éª°SCGh äÉfGƒ«²Gh Qƒ«£�d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 

 IQÉéà�d áæL ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 119 : Ü.Q 791 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 115571 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ïHÉ£ŸGh ºYÉ£ŸGh ¥OÉæØdG äGó©Ÿ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 

 ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d áãjó²G »©«HôdG øHG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 115602 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 45 áÄØdG »`a

. ¢ùHÓe ÒLCÉJ

 

 �.�.¢T IóëàŸG �ÉªYC’G QGO : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , §�°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH , á«Hƒæ÷G ôjƒÿG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 115646 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ájQÉéàdG ä’ƒŸG , É¡¡HÉ°TÉeh ájõcôŸG ¥Gƒ°SC’G

 

 �.�.¢T áFõéàdÉH ™«ÑdGh IQÉéà�d QÉë°U : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/31 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 115671 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

. á©Ñ£e

 

 �.�.¢T á�eÉµàŸG äÉeóî�d ó«cQhCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 131 : Ü.Q 880 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/1/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 115711 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ºëØdG ™«H

 

 §°ShC’G ¥ô°ûdG AÉæHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/1/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 115712 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. QƒªàdG ™«H

 

 §°ShC’G ¥ô°ûdG AÉæHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/1/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 115717 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ájQhódG áfÉ«°üdGh äÉÑcôŸG ìÓ°UEG áeóN

 

 á«æWƒdG ¥Éà°SôdG IQƒ£°SCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/1/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 59.indd   26 2/27/18   10:04 AM

-53-



(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115740 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a 

 äÉjƒ�²Gh á«YÉæ°üdGh á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh QƒgõdÉH á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

. ájôµ°ùdG

 

 IQÉéà�d õjQódG �É«LCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 513 : Ü.Q 577 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/1/4 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 115874 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸG

 

 IQÉéà�d …Qõ©dG ó«©°S øH ¬`�dGóÑY øH ¢°ù«Y : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 418 : Ü.Q 96 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/1/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 115931 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«YÉæ°üdGh á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh QƒgõdG ™«H

 

 IQÉéà�d IÈ¨dG ôîa : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/1/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 116002 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«FGò¨dG OGƒŸGh ¬cGƒØdGh äGhGô°†ÿG �fi

 

 IQÉéà�d á�«îædG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 620 : Ü.Q 277 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/1/16 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 116079 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. �ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEGh áFõéàdÉH ™«ÑdG

 

 �.�.¢T ä’hÉ�ŸGh AÉ°ûfEÓd á«ŸÉ©dG ¤hC’G ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 2774 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/1/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 116209 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉéàæe ™«Hh ôjó°üJh OGÒà°SG

 

 IóëàŸG �eC’G AÉ�f : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 2441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/1/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109219 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

 . á ª÷ÉH ájòMC�’G IQÉ�Œ , ájòMC�’G IQÉ�Œ

 

 IQÉéà d ÉMôdG øcQ á°ù°SD�ƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£ °S ,131 : Ü.Q 1570 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/9 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

109575 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ájòMC�’G IQÉ�Œ

 

 IQÉéà d ÉMôdG øcQ á°ù°SD�ƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£ °S ,131 : Ü.Q 1570 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/23 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alama38.indd   1 2/27/18   10:37 AM
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109755 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ( �ƒe) ájQÉ�Œ äÉ©ª�›

 . .¢T �…QÉ ©dG ôj�ƒ£à d »éæÿG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£ °S , 100 : Ü.Q  213 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG
2017/5/1 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

113189 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 41 áÄØdG »`a

 É``ØWC�’G  ¬``«aôJ  äÉ``eóN ,  á``«aÉ ãdGh  á``«°VÉjôdG  á```£°ûfC�’G  ,  Ö``jQóàdG  ô``«a�ƒJ  ,  º``« ©àdG

 É¡«a ôa�ƒàJ »àdG ÉØWCÓd Ö©d WÉæe Y Éªéà°S�’G WÉæe Òa�ƒJ Gójó�–h Ú¨dÉÑdGh

 aGôe , ábÉ« dG èeGôH , IôeÉ¨�ŸG ÜhQOh ÉÑ÷G °ùJ ÜhQOh §FG�ƒM , Úd�ƒÑeGÎdG áÑ©d

. á«LQÉÿG hCG á« NGódG AG�ƒ°S iôNC�’G äÉ«dÉ©ØdGh äÉ HÉ°ù�ŸG AGôLEGh º«¶æJ , ¬«aÎdG

 

 . .P.¢T »°VÉjôdG ¢ùfhÉH �…OÉf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , »HO ôH , » Y á©ªL «àY e ( »°VQC�’G QhódGh ÚfGõ«�ŸG) ´O�ƒà°ùe : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG
Ióëà�ŸG á«Hô©dG äGQÉeE�’G , »HO , 1 á«YÉæ°üdG R�ƒ dG

2017/10/2 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
      óàª«d õ°ùaÒ°S »H �…BG ójÓc : `````````«```c�ƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£ °S : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114167 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 39 áÄØdG »`a

. áMÉ«°ùdGh ôØ°ù d QÉgRC�’G

 IQÉéà d º°ù«�ŸG �ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 111 : Ü.Q 42 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/11/7 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

114188 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

 . ¢ùÑ«°Th ôLôH äÉ°ûjhóæ°S

 IQÉéà d á«dhódG QQO : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 112 : Ü.Q 1418 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/11/7 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alama38.indd   3 2/27/18   10:37 AM
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114277 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 36 áÄØdG »`a

. »°VGQC�’G �™«Hh AGô°T , ájQÉéàdG ÉªYC�’G ä�’Éch , G�ƒeC�’G QÉªãà°SG

 

 . .¢T QÉªãà°SÓd á© dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 130 : Ü.Q 1116 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/11/9 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 

114855 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¡ e

 IQÉéà d ôî°TC�’G AÉë£H º«YR : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/11/30 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115002 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 30 áÄØdG »`a

. ¬aÓNh �ƒª©�ŸG ª°ûJ á«Hô©dG äÉj�ƒ G áYÉæ°U

 

 á«æeÉ°�†J - Ióëà�ŸG Éª°ûdG �™«HQ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/10 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

115148 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«FÉ°ùædG äÉjÉÑ©dG áWÉ«N

 

 »ÑgòdG õ«ªàdG ôîa : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 102 : Ü.Q 199 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/13 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alama38.indd   5 2/27/18   10:37 AM
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115149 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 41 áÄØdG »`a

. ÖjQóJ Öàµe

 . .¢T ÖjQóàdG äÉeóÿ �…QÉîÑdG Öàµe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 122 : Ü.Q 205 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/13 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

115238 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. AÉ°�†YC�’G Ë�ƒ J Iõ¡LCGh á«Ñ£dG Iõ¡LC�’Gh äGhOCÓd á°ü°üîà�ŸG ôLÉà�ŸG »`a áFõéàdÉH �™«ÑdG

 Ióëà�ŸG aC�’G �ƒ�‚ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£ °S , 132 : Ü.Q 2210 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/17 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alama38.indd   6 2/27/18   10:37 AM
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115348 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »°SÉ°SCG µ°ûH äÉHhô°ûe ó J »àdG »gÉ �ŸG , »°SÉ°SCG µ°ûH É©£dG äÉÑLh ó J »àdG »gÉ �ŸG

 

 á«æeÉ°�†J - IQÉéà d ¬µjô°Th »e�ƒ«µdG �”ÉM �™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , j�ƒ°ùdG áj�’h : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/20 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

115420 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. º©£e

 IQÉéà d á«dhódG OÉ«LC�’G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 326 : Ü.Q 310 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/21 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115437 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 39 áÄØdG »`a

. á«MÉ«°ùdG äGQÉ°ûà°SÓd AGÈÿG á£°ûfCG

 á eÉµà�ŸG ¢�†«HC�’G ÖgòdG �™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 123 : Ü.Q 252 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG
2017/12/24 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 

115511 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 36 áÄØdG »`a

. äGQÉ Y áWÉ°Sh

 

 IQÉéà d ÊÉªµ G ó«©°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£ °S , 323 : Ü.Q 70 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/26 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alama38.indd   8 2/27/18   10:37 AM
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115517 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ÆÉÑ°UC�’Gh AÉæÑdG OG�ƒeh á«ë°üdG OG�ƒ�ŸG �™«H

 ájQÉéàdG »©«HôdG á°ù°SD�ƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 511 : Ü.Q 74 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/26 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 

115518 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ÆÉÑ°UC�’Gh AÉæÑdG OG�ƒeh á«ë°üdG OG�ƒ�ŸG �™«H

 ájQÉéàdG »©«HôdG á°ù°SD�ƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 511 : Ü.Q 74 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/26 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115519 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

.  ÆÉÑ°UC�’Gh AÉæÑdG OG�ƒe �™«H

 . .¢T á«æW�ƒdG øjô°ùædG �™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 130 : Ü.Q 1607 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/26 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

115578 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«ªbôdGh á«°SÉWô dG áYÉÑ£dGh á°ü°üîà�ŸG ÒZ �™HÉ£�ŸG äÉeóN

 IQÉéà d » É°üdG «°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 115 : Ü.Q 406 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/27 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115613 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¡ e

 Ióëà�ŸG óé�ŸG AÉª°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , AÓ¡H : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG
2017/12/28 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 

115614 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ¢U�ƒZh áMÉ«°S

 . .¢T Écô°Th RôØjGO GÎ°ùcG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£ °S 133 : Ü.Q 1633 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/28 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alama38.indd   11 2/27/18   10:37 AM
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115641 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 44 áÄØdG »`a

. ¿Éæ°SCG ÖW õcôe

 

 AÉØ°ûdG êÉJ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 132 : Ü.Q 1122 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/31 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 

115660 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. IQGOE�’G É�› »`a ájQÉ°ûà°S�’G IÈÿG á£°ûfCG

 

 ájQGOE�’G äGQÉ°ûà°SÓd á«�ŸÉ©dG á«é«JGÎ°S�’G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/1 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115701 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 6 áÄØdG »`a

. ÉNôdG �™«æ°üJ

 á«�ŸÉ©dG QÉéMC�’G ÉY ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/2 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 

115702 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ä�’hÉ e

 

 ä�’hÉ �ŸGh IQÉéà d IÒædG ¥ÉaB�’G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/2 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115749 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 39 áÄØdG »`a

. øë°T

 á«�ŸÉ©dG ¿ÉeC�’G jôW : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 111 : Ü.Q 3241 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/4 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 

115764 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »°SÉ°SCG µ°ûH É©W äÉÑLhh äÉHhô°ûe ó J »àdG »gÉ �ŸG

 . .¢T IQÉéà d IQ�ƒ£à�ŸG RÉ«àe�’G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£ °S , Ö«°ùdG , ídG�ƒ�ŸG : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/4 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115810 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ájQÉéàdG ÉªYC�’G ä�’Éch

 . .¢T áMÓª d ÉàdódG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£ °S , 114 : Ü.Q 296 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/8 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

115811 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ájQÉéàdG ÉªYC�’G ä�’Éch

 áMÓª d AÉë«ØdG ä�’Éch : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£ °S , 114 : Ü.Q 395 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/8 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115832 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ( JÉg «Ñ£J )ó««°ûJh AÉæH ä�’hÉ e

 IQÉéàdGh äÉeóî d á«æW�ƒdG ÉL : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 124 : Ü.Q 166 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/9 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

115866 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«FÉ°ùædG ¢ùHÓ�ŸG áWÉ«Nh «°üØJ

 IQÉéà d »`aôé�ŸG óª âæH áæÑd : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 515 : Ü.Q 153 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/10 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115873 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 37 áÄØdG »`a

. «¶æàdG äÉeóN

 Ióëà�ŸG �ƒª°ùdG �™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 118 : Ü.Q 373 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/10 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

115888 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 42 áÄØdG »`a

. äÉ°TÉ°ûdG Y º«ª°üàdG á£°ûfCG

 . .¢T á«æ à d A�ƒ°�†dG IóMh : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 § °ùe á¶aÉ , ô°T�ƒH , ¢S�ƒHÉb ¿É£ °ùdG áæjóe : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/10 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alama38.indd   17 2/27/18   10:37 AM

-73-



(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115900 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. á©jô°ùdG äÉÑL�ƒdG äÓ

 ájQÉéàdG ¿Gõ«H �™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 112 : Ü.Q 1330 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/11 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

115928 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 30 áÄØdG »`a

. I�ƒ¡ dG , äGQÉ¡ÑdG , í e , ôµ°S

 . .¢T á«FGò¨dG äÉYÉæ°ü d áæjó�ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 319 : Ü.Q 791 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/14 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

116231 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »°SÉ°SCG µ°ûH äÉÑLh ó J »àdG »gÉ �ŸG

 

 °UG�ƒàdG OGhQ �™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 132 : Ü.Q 2119 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/24 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

116443 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 37 áÄØdG »`a

.  ¢ùHÓ�ŸG »ch «°ùZ 

 á eÉµà�ŸG �™jQÉ°ûª d Iôjõ÷G øHG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , á«bô°ûdG Éª°T á¶aÉ , hÉæ°S : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2018/2/1 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alama38.indd   19 2/27/18   10:37 AM
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

99012 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. «ªéàdG äGô°�†ëà°ùe �™«H , °ù©dG �™«H , ÜÉ°ûYC�’G �™«H

 ä�’hÉ �ŸGh IQÉéà d AGô°�†ÿG áæ÷G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 111 : Ü.Q 1261 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2015/11/19 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 

100562 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

 á```«ë°üdG äGhOC�’G IQÉ````�Œ , OGô```«à°S�’Gh ô```jó°üàdG Ö```JÉµe , á````jQÉéàdG É```ªYC�’G ä�’É````ch

. É````¡JGójó�“h

 . .¢T §°ShC�’G ¥ô°ûdG °Sôe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 132 : Ü.Q 428 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/2/4 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat33.indd   1 2/28/18   1:13 PM
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

100679 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 37 áÄØdG »`a

. á«fhÎµdE�’G Iõ¡LC�’Gh �‹B�’G Ö°SÉ Gh ádÉ ædG JG�ƒ¡dG ìÓ°UEGh áfÉ«°U

 IQÉéà d »Hô©«dG øÁCG CG �™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 132 : Ü.Q 701 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/2/10 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 

101335 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

 . á«ë°üdGh á°UÉÿG ájòZC�’G IQÉ�Œ

 Ióëà�ŸG áÑîædG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 113 : Ü.Q 360 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/3/14 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 

alamat33.indd   2 2/28/18   1:14 PM
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

101602 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGQÉWE�’G �™«H

 ájô°ü©dG »æ«î�ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 115 : Ü.Q 767 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/3/24 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

104865 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 40 áÄØdG »`a

. IõgÉ÷G ¢ùHÓ�ŸG áWÉ«Nh «°üØJ

 . .¢T IQÉéà d á«ÑgòdG ó«dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 314 : Ü.Q 57 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/9/27 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

104944 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¡ e

 . .¢T Qó°ùdG ÜhQO : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 121 : Ü.Q 534 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/10/2 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

104989 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ �ŸG

 . .¢T IóFGôdG Ñ à°ù�ŸG ègh ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 111 : Ü.Q 1891 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/10/5 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

105388 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ÉjGó¡dGh Q�ƒ£©dGh Q�ƒgõdGh »©«Ñ£dG OQ�ƒdG �™«H

 Ióëà�ŸG á« NGódG äGRÉ«àeG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/10/25 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 

105460 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. «ªéàdG äGô°�†ëà°ùeh Q�ƒ£©dG �™«H

 á«°U�ƒJ - Q�ƒ£©dGh O�ƒ© d ájô°ùj�ƒ°ùdG á«Hô©dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 114 : Ü.Q 172 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/10/27 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

105461 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. «ªéàdG äGô°�†ëà°ùeh Q�ƒ£©dG �™«H

 . .¢T ÉeÉ¡J Q�ƒ£Y : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 114 : Ü.Q 172 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/10/27 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 

105462 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 3 áÄØdG »`a

. «ªéàdG äGô°�†ëà°ùeh Q�ƒ£©dG �™«H

 . .¢T IQÉéà d ¿É«HQCG ¢ùj�ƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 114 : Ü.Q 172 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/10/27 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

105996 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 3 áÄØdG »`a

. ÉgÒZh á°ûªbC�’G ¢�†««ÑàH á°UÉÿG äGô°�†ëà°ù�ŸGh äÉØ¶æ�ŸG

 . .¢T äÉØ¶æ�ŸGh äGô¡£�ŸG áYÉæ°üd §°ShC�’G ¥ô°ûdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 111 : Ü.Q 707 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/20 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 

107039 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 41 áÄØdG »`a

. á« °ùJ ÜÉ©dCG

 . .¢T á«dhódG ¥Gô°TE�’G áYhQ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 111 : Ü.Q 1969 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/1/10 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

107516 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ e

 IQÉéàdGh ¥�ƒ°ùà d »ÑgòdG §ÿG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 133 : Ü.Q 2073 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/2 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

107633 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 39 áÄØdG »`a

. áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG äÉeóN

 ä�’hÉ �ŸGh IQÉéà d á°ü÷G Iôg�ƒL : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 114 : Ü.Q 531 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/8 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 

alamat33.indd   8 2/28/18   1:14 PM

-83-



(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

108643 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 41 áÄØdG »`a

. �‹B�’G Ö°SÉ Gh äÉ¨ dG º« ©J ó¡©e

 . .¢T ájõ« �‚E�’G á¨ dG º« ©J äÉeóN õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 133 : Ü.Q 338 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/3/20 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

110396 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. äÉeGôgC�’G ¡ e

 ájô°ü©dG �™jQÉ°ûª d äÉeGôgC�’G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 112 : Ü.Q 6732 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/23 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 

alamat33.indd   9 2/28/18   1:14 PM
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

111023 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

 á```«YÉæ°üdG  »``` G  �™```«Hh  ```«ªéàdG  äGô```°�†ëà°ùeh  Q�ƒ```£©dGh  Iõ````gÉ÷G  ¢ù```HÓ�ŸG  IQÉ````�Œ

. (äGQG�ƒ°ù°ùc�’G)

 IQÉéà d ÚdÉeQ�ƒJ á°ù°SD�ƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , QÉØX á¶aÉ , ádÓ°U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/6/20 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 

111535 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 41 áÄØdG »`a

. ÖjQóàdG äÉeóN

 ÖjQóàdG äÉeóÿ ±Îë�ŸG ô°ù÷G Öàµe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 112 : Ü.Q 1006 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/7/19 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat33.indd   10 2/28/18   1:15 PM
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112080 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 39 áÄØdG »`a

. á«MÉ«°S äÓMQ

 . .¢T á«MÉ«°ùdG äÓMôdGh äGôeÉ¨ª d �…óëàdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 111 : Ü.Q 406 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/8/9 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

112613 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. Q�ƒgõdGh äÉj�ƒ G �™«H

 IQÉéà d Q�ƒgõdG á jóM á°ù°SD�ƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 214 : Ü.Q 37 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/9/7 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112877 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. á©jô°ùdG äÉÑL�ƒdG äÓ

ájQÉéàdG �™jQÉ°ûª d á«dÉª°ûdG ºë°U : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , áæWÉÑdG Éª°T á¶aÉ , ºë°U áj�’h : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/9/19 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

113527 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉ«fhÎµdEG �™«H

. .¢T á«�ŸÉ©dG QÉÑ©dG QGO : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/10/15 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113644 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. ‹ÉLQ ¥ÓM

 IQÉéà�d º°ù«ŸG ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 130 : Ü.Q 332 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/10/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

100590 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ÚJhÈdG äÉéàæe

 IóëàŸG áÑîædG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

  ¿ÉªY áæ£�°S , 113 : Ü.Q  630 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/2/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alamat33.indd   13 3/1/18   10:27 AM
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113756 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ájòMC�’G �™«H

 áãjó G Ö«°ùdG IQÉæe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 121 : Ü.Q 517 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/10/23 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

113972 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 32 áÄØdG »`a

 ôFÉ°üYh äÉHhô°ûeh , á«d�ƒëµdG ÒZ äÉHhô°û�ŸG øe ÉgÒZh á«FG�ƒ¡dGh á«fó©�ŸG É«�ŸG , IÒH

. äÉHhô°û�ŸG �™æ°üd ájÒ°�†ëàdG ÉªYC�’G øe ÉgÒZh , õcô�ŸG ÜGô°ûdG , ¬¡cÉØdG

 ÊÉÑe�ƒc âæ«ªà°ùØfG & ójôJ «fÓJG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µ«é H : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Éµ«é H : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/10/30 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 ºgDhÉcô°Th ÉªL Q�ƒ°üæeh �…ó«©°S�ƒÑdG   : ```````````«c�ƒdG º````````°SG

¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 686 : Ü.¢U   : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114039 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¬JÉéàæeh ÑàdGh ôFÉé°ù d á ª÷ÉH �™«ÑdG

 . .¢T ÉªYCÓd Ióëà�ŸG ä�ƒbÉ«dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£ °S , ôj�ƒÿG : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/11/1 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

115471 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 1 áÄØdG »`a

 RG�ƒ``dh Üô``°ùàdG �™`æeh õ``©dG RG�ƒ``dh ô``FÉà°ùdGh ÜG�ƒHC�’Gh òaG�ƒædG ãe AÉ`æÑdG RG�ƒ`d �™`æ°U

. øFGó dG øe áY�ƒæ°üe äÉØd µ°T Y °SC�’G á«£ZCGh IQÉfE�’G

 IQÉéà d ±�ƒæJ ±ÉjQCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/25 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115843 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 40 áÄØdG »`a

. É¡¡HÉ°T Éeh áæjõdG ±Éæ°UCGh äÉM�ƒ dGh «KÉªàdG ãe QÉéMC�’G äÉéàæe �™æ°U

 á«æeÉ°�†J - IQÉéà d áãjó G § °ùe »°SGhQ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S  : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/9 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 

116035 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 30 áÄØdG »`a

. áJÓc�ƒ°ûdGh äÉj�ƒ G

 äÉj�ƒ ë d ºbódG øcQ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 712 : Ü.Q  4 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/16 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

116271 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

 Iõ``¡LCG �™`«H , º`µëàdG áª¶fCGh áÑ`bGô�ŸG äGÒ``eÉc �™«H , É``¡eRG�ƒdh »``dB�’G Ö``°SÉ G Iõ``¡LCG �™«H

. á«fhÎµdE�’G ádÉ ædG JG�ƒ¡dG

 Ióëà�ŸG �…ôª©�ŸG ôeÉY øH �™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 512 : Ü.Q 605 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/25 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

115208 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 20 áÄØdG »`a

 QÉë�ŸG hCG ä�ƒ G a º¶Y hCG êÉ©dG hCG ¿Góæ°ùdG hCG É¶©dG , Q�ƒ°üdG äGQÉWEGh ÉjGô�ŸGh çÉKC�’G

. á«fó©�ŸG ÒZ øjõæÑdG Ö Y , ôØ°UC�’G ¿Éeô¡µdG �ƒ°Tô�ŸG ±ó°üdG �ƒ¨°ûe hCG �ƒ¨°û�ŸG ÒZ

  

   . .P º«£ØdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 Ióëà�ŸG á«Hô©dG äGQÉeE�’G , »HO 152 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/14 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

  á«f�ƒfÉ dG äGQÉ°ûà°S�’Gh IÉeÉëª d ºg�ƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : ``````````«c�ƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£ °S , 136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U  : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
103482 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a
 ¢UÉ````ÿG π```FÉ°ùdGh á``````«fhÎµdE’G ô`````FÉé°ùdÉH á```°UÉÿG ∞``FÉØ∏dGh á``«fhÎµdE’G ô``FÉé°ùdG
 äÉéàæeh ≠ÑàdG ΩÉ≤e Ωƒ≤j Éeh ≠ÑàdG πFGóH ≈∏Y á∏ªà°ûŸG ôFÉé°ùdGh á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdÉH

 . ôFÉé°ùdG Ö∏Yh äÓeÉMh ≠ÑàdG
 

  óàª«d , õ¨æjódƒg Rô°ûàæ«aƒµ«f : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áµ∏ªŸG , ¬jG ∫G 3 QG 2»°S ƒ«∏HO ¿óæd âjÎ°S ôJGh 1 , ¢ShÉg Üƒ∏Z : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 IóëàŸG

2016/7/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
        Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ , 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

113057 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 19 áÄØdG »`a

 ÜGƒHC’G ,  ’ ΩCG áØ∏¨e âfÉc AGƒ°S (¿ó©ŸG øe â°ù«d ) äÉMƒd , (¿ó©ŸG øe â°ù«d) AÉæH OGƒe
 (¿ó©ŸG øe â``°ù«d) AÉ``æÑdG á```¡LGh ô``°UÉæY , ’ ΩCG á``Ø∏¨e â``fÉc AGƒ``°S (¿ó`©ŸG øe â°ù«d)
 ,  AÉæÑdG  ¢VGôZC’ áaôNR ™e âfÉc ¿EGh  á«Ñ°ûN πàc ,  (»LQÉNh »∏NGO) AÉæÑ∏d  Ωóîà°ùJ
 . AÉæÑdG ¢VGôZC’ ìGƒdCGh ≥jôë∏d IOÉ°†e ìGƒdCG , (¿ó©ŸG øe â°ù«d)≥jôë∏d áehÉ≤e ÜGƒHCG

  »L ájG ÆhôH : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Gô°ùjƒ°S , ø¨æ«JƒZ 85948 ¢SGÎ°ùaƒ¡ægÉH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/9/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

        Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ , 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
114438 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 8 áÄØdG »`a
 É¡∏c) ¢û`«WGôNh π``eGƒMh äÉ``à«°SÉµdGh ™``jRƒJ á``«YhCGh ¢SƒŸG äGô``Ø°T äGô``Ø°Th äGô``Ø°T

 . ™∏°ùdG ™«ª÷ äGõ«¡éàdGh QÉ«¨dG ™£bh (ábÓ◊G äGôØ°T AGƒàM’ É°ü«°üN áªª°üe

  »°S ∫G ∫G ÊÉÑeƒc â«∏«L GP : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Ió``ëàŸG äÉ`````j’ƒdG , 02127 ¬```jG ΩG , ø```£°SƒH , ∑QÉ``````H â```«∏«L ¿Gh : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G

2017/11/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
        Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ , 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

115123 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 1 áÄØdG »`a

 äGRÉ`````¨dGh Iô````«Ñc äÉ``jhÉM »`a á``fõîŸGh á``dƒ≤æŸG  á```«YÉæ°üdG  á```∏FÉ°ùdG  äGRÉ``¨dGh äGRÉ```¨dG
 RÉ¨dG  äGQóæ∏°S  »`a  áeóîà°ùŸGh  áYRƒŸGh  ádƒ≤æŸGh  áfõîŸG  á«YÉæ°üdG  á∏FÉ°ùdG  äGRÉ¨dGh
 »`ah  áYGQõdG  »`ah  á«LQÉÿGh  á«∏NGódG  äÉYÉæ°üdG  »`a  áeóîà°ùŸG  äÉYRƒŸGh  á«YÉæ°üdG
 äÉj’hC’Gh  á«dGQó«ØdGh  á«∏ëŸG  á«eƒµ◊G  äÉeóÿGh  á«ë°üdG  ájÉæ©dGh  áFõéàdÉH  ™«ÑdG
 á°ü°üîŸG ájhÉª«µdG OGƒŸGh ™∏°ùdGh AÉæÑdGh áfÉ«°üdG hCG  ¬«aÎdG hCG  ∫ÉªYC’G »`a OGôaC’Gh
 ¢ùæ°û«°ùdƒeEG Ö``côe π``«æ«a …CG Rô``ª«dƒH , ø```°û«JGÎf »``FÉ«ª«c Ö``côe , ø``«eÓ«µdG πãe
 ,  (á«¨ª°U IOÉe) èæJGôdG  ójQƒ∏c π«æ«Ø«dƒH  ,  ∫ƒëc π«æ«Ø«dƒÑdG  äÉÑcôeh (Ö∏ëà°ùe)
 ¿ƒ```HôchQó«¡dG ô```«°ùµJh Iƒ```ZôdG ™```«æ°üJ õ«Ø– ≈∏Y πª©J É```«fƒeC’G äÉ``Ñcôeh É```«fƒeC’G

  . ¬à«≤æJh
 

  ∂fG , ¢ùdÉµ«ª«°ûJ ófCG ¢ùàchOhôH ôjEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 18195 ájG »H , ¿hÉàæ«dG , óØ∏H ¿ƒà∏eÉg 7201 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G

2017/12/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
        Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ , 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115850 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
 ¥GQhCG øe èjõe) Qƒ£Y , Qƒ£Y , √ÉØ°ûdG ôªMCGh  ôaÉXC’G AÓW »gh π«ªŒ äGô°†ëà°ùe
 , É«fƒdƒµdGh (Ö«£dG ¬ëjQ »`a áÑZQ AÉYh »`a ßØëj πHGƒàdG øe A≈°T ™e áØØéŸG OQƒdG
 á«°üî°ûdG ∞«¶æàdG äÉéàæeh , (áØØéŸG OQƒdG ¥GQhCG øe èjõe) Qƒ£Y , â«dGƒàdG ¿ƒHÉ°U
 ÖWôe »gh á«°üî°ûdG ájÉæ©dG äÉéàæeh º°ù÷Gh ¬LƒdG ≥«MÉ°ùeh ¿ƒHÉ°üdG »gh ΩÉª◊Gh
 äÉYÉ≤a ΩÉªMh ΩÉªëà°S’G ΩÓgh ó∏é∏d ∂YódGh ó∏÷G äÉØ¶æeh ΩÉª◊G äƒjRh ó∏÷G
 ô©°ûdÉH  ájÉæ©dG  äÉéàæeh á«°üî°ûdG  ¥ô©dG  πjõeh ábÓ◊G  ó©H  Ée  (∫ƒ°ùZ) ¿ƒ«°Sƒdh
 ∫ƒ°ùZh ΩÓg ô©°ûdG ∞«Ø°üJ »gh ô©°ûdG º«ª°üàd äÉÑcôeh ô©°ûdG º©æeh ƒÑeÉ°ûdG »gh
 ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G  äÉéàæeh  Iô°ûÑdG  Òª°ùJ  äGô°†ëà°ùeh  (ô©°ûdG  º«ª°üJ  IƒZQ)  ¢Sƒeh

. ¿ÉJ ø°üdG äƒjRh ∫ƒ°ùZ ¿ÉJ ø°üdGh ΩÓg ¿ÉJ ø°üdG »gh ôª°SC’G ¿ƒ∏dG

   »°S ∫G ∫G …OÉÑ°SG »JÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Ió``````ëàŸG äÉ``````j’ƒdG , 10016 , …Gh ¿G - ∑Qƒ```````jƒ«f , ƒ`````«æ«aG ∑QÉ````H 2 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G
2018/1/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

        Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ , 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

115851 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 ¥GQhCG øe èjõe) Qƒ£Y , Qƒ£Y , √ÉØ°ûdG ôªMCGh  ôaÉXC’G AÓW »gh π«ªŒ äGô°†ëà°ùe
 , É«fƒdƒµdGh (Ö«£dG ¬ëjQ »`a áÑZQ AÉYh »`a ßØëj πHGƒàdG øe A≈°T ™e áØØéŸG OQƒdG
 á«°üî°ûdG ∞«¶æàdG äÉéàæeh , (áØØéŸG OQƒdG ¥GQhCG øe èjõe) Qƒ£Y , â«dGƒàdG ¿ƒHÉ°U
 ÖWôe »gh á«°üî°ûdG ájÉæ©dG äÉéàæeh º°ù÷Gh ¬LƒdG ≥«MÉ°ùeh ¿ƒHÉ°üdG »gh ΩÉª◊Gh
 äÉYÉ≤a ΩÉªMh ΩÉªëà°S’G ΩÓgh ó∏é∏d ∂YódGh ó∏÷G äÉØ¶æeh ΩÉª◊G äƒjRh ó∏÷G
 ô©°ûdÉH  ájÉæ©dG  äÉéàæeh á«°üî°ûdG  ¥ô©dG  πjõeh ábÓ◊G  ó©H  Ée  (∫ƒ°ùZ) ¿ƒ«°Sƒdh
 ∫ƒ°ùZh ΩÓg ô©°ûdG ∞«Ø°üJ »g h ô©°ûdG º«ª°üàd äÉÑcôeh ô©°ûdG º©æeh ƒÑeÉ°ûdG »gh
 ≈∏Y ∫ƒ```°ü◊G äÉ```éàæeh  Iô`````°ûÑdG ô``«ª°ùJ äGô``°†ëà°ùeh (ô``©°ûdG º``«ª°üJ IƒZQ) ¢Sƒeh

 . ¿ÉJ ø°üdG äƒjRh ∫ƒ°ùZ ¿ÉJ ø°üdGh ΩÓg ¿ÉJ ø°üdG »gh ôª°SC’G ¿ƒ∏dG
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

  

   »°S ∫G ∫G …OÉÑ°SG »JÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

, 10016 , …Gh ¿G - ∑Qƒ``jƒ«f , ƒ```«æ«aG ∑QÉ``H 2 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
     á«µjôeC’G Ió``````ëàŸG äÉ``````j’ƒdG                                    

2018/1/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
        Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ , 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

115852 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 ¥GQhCG øe èjõe) Qƒ£Y , Qƒ£Y , √ÉØ°ûdG ôªMCGh  ôaÉXC’G AÓW »gh π«ªŒ äGô°†ëà°ùe
 , É«fƒdƒµdGh (Ö«£dG ¬ëjQ »`a áÑZQ AÉYh »`a ßØëj πHGƒàdG øe Å°T ™e áØØéŸG OQƒdG
 á«°üî°ûdG ∞«¶æàdG äÉéàæeh , (áØØéŸG OQƒdG ¥GQhCG øe èjõe) Qƒ£Y  , â«dGƒàdG ¿ƒHÉ°U
 »gh  á«°üî°ûdG  ájÉæ©dG  äÉéàæeh  º°ù÷Gh  ¬LƒdG  ≥«MÉ°ùeh  ¿ƒHÉ°üdG  »gh  ΩÉª◊Gh
 ΩÉªMh ΩÉªëà°S’G ΩÓgh ó∏é∏d ∂YódGh ó∏÷G äÉØ¶æeh ΩÉª◊G  äƒjRh ó∏÷G ÖWôe
 ájÉæ©dG  äÉéàæeh á«°üî°ûdG  ¥ô©dG  πjõeh ábÓ◊G  ó©H  Ée (∫ƒ°ùZ) ¿ƒ«°Sƒdh äÉYÉ≤a
 ΩÓg ô©°ûdG ∞«`Ø°üJ »gh ô©°ûdG º«ª°üàd äÉÑcôeh ô©°ûdG º©æeh ƒÑeÉ°ûdG »gh ô©°ûdÉH
 ∫ƒ°ü◊G äÉéàæeh  Iô°ûÑdG Òª°ùJ äGô°†ëà°ùeh (ô©°ûdG º«ª°üJ IƒZQ) ¢Sƒeh ∫ƒ°ùZh

. ¿ÉJ ø°üdG äƒjRh ∫ƒ°ùZ ¿ÉJ ø°üdGh ΩÓg ¿ÉJ ø°üdG »gh ôª°SC’G ¿ƒ∏dG ≈∏Y

   »°S ∫G ∫G …OÉÑ°SG »JÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Ió``````ëàŸG äÉ``````j’ƒdG , 10016 , …Gh ¿G - ∑Qƒ```````jƒ«f , ƒ`````«æ«aG ∑QÉ````H 2 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G
2018/1/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

        Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ , 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115855 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
 äÉ````Ñcôe , äÓ`````aÉM , äÉ``æMÉ°T , ( äÉ``Ñcôe) á```≤∏¨e äÉ``æMÉ°T , á``«°VÉjQ äGQÉ``«°S , äGQÉ«°S

  . ájƒL äÉÑcôe , á«FGƒg äÉLGQO , á«FÉHô¡c

 ø°ûjQƒHQƒc RQƒJƒe É«c : º``````````````````````````````````°SÉH
ájQƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ÉjQƒc ,  ∫hDƒ«°S , ƒL -ƒ°ûJƒ«°S , „hO - …Éé¨fÉj , 231  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

        Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ , 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

116014 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a

 ÖFÉ≤M  ,  IÒÑµdG  äÉfGƒ«◊G  Oƒ∏Lh  IÒ¨°üdG  äÉfGƒ«◊G  Oƒ∏L  ,  Oƒ∏÷G  ó«∏≤Jh  Oƒ∏÷G
 , êhô°ùdGh ºFGõ◊Gh •É«°ùdG , »°ûŸG »°üY , »°SÉª°ûdGh äÓ¶ŸG , ádƒªëŸG ÖFÉ≤◊Gh á©àeC’G
, IÒ¨°U Ö``FÉ≤M , äÉjhÉ◊Gh ôØ°ùdG ÖFÉ≤M , ÖFÉ≤M , äÉfGƒ«ë∏d ¢ùHÓŸGh OhÉ≤ŸGh äÉbÉ«dG
 , á``«°VÉjôdG ä’É°üdG Ö```FÉ≤M , º≤WC’G Ö````FÉ≤M , iƒ``≤dG ÜÉ```©dCG ÖFÉ≤M , á«°VÉjQ ÖFÉ≤M
 ÖFÉ≤M , áÑbôdG äGP ájòMC’G ájòMCÓd ÖFÉ≤M , ôØ°ù∏d ¢ùHÓe ÖFÉ≤M , ÅWGƒ°ûdG ÖFÉ≤M
 ó«dG ÖFÉ≤M , ∞àµdG ÖFÉ≤M , ó«dG ÖFÉ≤M , ô¡X ÖFÉ≤M , ô¡¶dG ÖFÉ≤M , á«°TÉª≤dG ôØ°ùdG
 , áaÉ¶ædG ΩRGƒd πª◊ ÖFÉ≤M , ¢SÉ«cC’G , á«°SQóŸG ÖFÉ≤◊G , ¥ƒ°ùàdG ÖFÉ≤M , á©°SGƒdG
 ß````aÉfi , Oƒ````≤f ßaÉfi , ó````∏÷G ø``e äÉ```©Ñb Ö∏Y , Ö```FÉ≤ë∏d á«£ZCG , π«ªéàdG ÖFÉ≤M
, á©àeC’G äÉbÉ£H , á©àeC’G ábÉ£H πeÉM , í«JÉØe ßaÉfi , ¿ÉªàFG äÉbÉ£H Ö∏Y , äÉbÉ£H
 ™````«ª÷ äGõ```«¡éàdGh QÉ«¨dG ™£b , äÓ¶ŸG á«£ZCG , á```jó∏÷G á```eõMC’G , á©àeC’G áWô°TCG

. √ÓYCG IQƒcòŸG ™∏°ùdG

óàª«d »c ƒj Ωƒc.ƒgƒH : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

  IóëàŸG áµ∏ªŸG , ±G ¢ûJG 2 1 ΩG ,Î°ù«°ûfÉe , âjÎ°S πjO 49 - 51 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

        Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ , 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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116015 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
 ¢ùHÓŸG øe áYƒª› , á«dÉLQ ¢ùHÓe , á«FÉ°ùf ¢ùHÓe , ¢SCGôdG á«£ZCG , ájòMCG , ¢ùHÓe
 , ø£b ¿ƒ∏£æH , õæ«L π«WÉæH , IÒ°üb πjhGô°S , π«WÉæH ,ÒfÉæJ , ÚJÉ°ùa , á«LQÉÿG
 , á«bGh äGÎ°S , á«LQÉN ¿É°üªb , ¿É°üª≤dG , äGRƒ∏ÑdG , ájƒ∏Y ¢ùHÓe , á≤«°V πjhGô°S
 IÎ°S , á«LQÉN äGÎ°S , äGôaƒ∏H , ájƒ∏Y ¢ùHÓe , äGÎ°S , IQÉæ°üdÉH ácƒÑfi ¢ùHÓe
 ,  ∞àµ∏d §HGQ ,  ¢SCGQ  AÉ£¨H IOhõe ájƒ∏Y ¢ùHÓe ,  hôa IÎ°S ,  á£≤æe IÎ°S ,  ∫Éª©∏d
 äÉ£HGQ , ä’óH , äÉjQó°U , ∫GƒLÉc âcGƒL , á∏jƒW ∞WÉ©e , ∞WÉ©e , ä’É°Th äÉMÉ°Th
 áeõMCG , áªµfi ¢ùHÓe , ÜQGƒL , á«∏NGO á«FÉ°ùf ÜQGƒL , á«∏NGO ¢ùHÓe , á«∏NGO ÜÉ«K , ≥æY
 , Ö«HÓL , IÒ°üb ¿É°üªb , π«WÉæH , Qó°U ä’ÉªM , á«FÉ°ùf á«∏NGO ¢ùHÓe , ádÉª◊G
 ,  äÉeÉé«H  ,  Ωƒf  ¿É°üªb  ,  Ωƒf  ¢SÉÑd  ,  Ωƒf  äGAÉÑY  ,  ÜQGƒ÷G  á£HQCG  ,  á``«FÉ°ùf  äGó°ûe
 , ä’ÉªM , äÉaÉØd , áeõMCG , ΩÉªM ¢ùfGôH , á«FÉ°ùf äGAÉÑY , á«∏«d ¢ùHÓe , Ωƒf ¿É°üªb
 , äGRÉØb , áÑbôdG áÄaóJ á°ûªbCG , áë°ThCG , á«ª°ü©e ¥GƒWCG , ¢SCGQ äÉHÉ°üY , QhÉ°SCG , äÉbÉj
 , »``ª°SQ ÒZ ¢SÉ```Ñd , á```«°VÉjQ , á````«ª°SQ á``«FÉ°ùe ¢ù``HÓe , ¿PC’G äÉ```«bGh , ó```«∏d äGRÉØb
 ¢ù```HÓe , AÉŸG øe á```«bGh ¢ùHÓe , á````«°VÉjQ ä’ó```H , á```«°VÉjQ π```«WÉæH , á```«°VÉjQ ¢ù```HÓe
 AÉjRCG , ≥«eGôL , á«FGôa äGÎ°S , ájôµ°ùY äGÎ°S , ¢ù≤£∏d áehÉ≤e ¢ùHÓe , AÉª∏d á«bGh
 ä’óH ,  ΩÉªëà°SG äÉ©Ñb ,  »æ«µ«H ¢ùHÓe , ΩÉªëà°SG ¢ùHÓe , áMÉÑ°S ¢ùHÓe , á«ª°SQ
 , Ωƒf ¢ùHÓe , ó«dGƒª∏d Iƒ°ùc , ™°VôdGh ∫ÉØWCÓd ¢SCGQ á«£ZCGh ájòMCGh ¢ùHÓe , á«FÉ°ùf
 , ∫É©f , ájòMCG , á«bÉ°S ájòMCG , IõgÉL ¢ùHÓe äÉfÉ£H , QRBÉe , ¥QƒdG ø``e â°ù«dh , π`````jGôe
 , äÉ`©Ñb , ¢SCGQ á```«£ZCG , á```jòMCÓd á```«fó©e äGõ``«¡Œ , á````«°VÉjQ ájòMCG , Ö°TÉÑ°T , ∫OÉ```æ°U

 . ¢ùª°ûdG á©°TCG ó°V äÉ«bGh , ¢SCGQ á«£ZCG

óàª«d »c ƒj Ωƒc.ƒgƒH : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG áµ∏ªŸG , ±G ¢ûJG 2 1 ΩG ,Î°ù«°ûfÉe , âjÎ°S πjO 49 - 51 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

        Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ , 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116016 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ÈY  ¿ÓYE’G  ,  á«éjhôJ  äÉeóN  ,  á«Ñàµe  ∞FÉXh  ,  ∫ÉªYCG  IQGOEG  ,  ∫ÉªYCG  IQGOEG  ,  ¿ÓYEG
 ™∏°ùdG øY ¿ÓYEÓd ÖjƒdG ™bGƒe ≈∏Y áMÉ°ùe ÒaƒJ , á«fÓYEG äÉMÉ°ùe ÒaƒJ , âfÎfE’G
 ¢VQÉ©e , õaGƒ◊Gh AÓª©dG A’h §£N ≈∏Y ±Gô°TE’Gh π«¨°ûàdGh º«¶æàdG , äÉeóÿGh
 áFõéàdGh áFõéàdG äÉeóN , á∏ª÷Gh áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóNh , ájQÉŒ ¢VGôZC’ AÉjRCÓd
 ÈY á∏ª÷Gh áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóNh á∏ª÷Gh áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN , âfÎfE’G ÈY
 áaÉ¶ædG äGô°†ëà°ùeh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe ™«ÑH á∏°üàŸG äÉeóÿG ™«ªLh , âfÎfE’G
 , á«°ù«FôdG ”GƒÿGh ´ƒª°ûdGh Qƒ£©dGh ∫Éª÷ÉH ájÉæ©dG äÉéàæeh ô©°ûdÉH ájÉæ©dG äÉéàæeh
 , ô``©°ûdG äÉ````Lƒ‡ , á``æNÉ°ùdG ô```©°ûdG ¢ü````≤Y äGhOCG , á`````bÓ◊G äGô```Ø°T , í``«JÉØŸG π```°SÓ°S
 , IóFÉŸG äGhOCG , ôaÉXC’G äGOÈe ,Òµ«fÉe äÉYƒª› , äÉ``°ü≤e , ô````©°ûdG á```jƒ°ùJ §````bÓe
 äGQÉ¶ædG äGQÉWEG , á«°ùª°ûdG äGQÉ¶ædG , äGQÉ¶f , É¡d äGõ«¡éàdGh QÉ«¨dG ™£bh äGQÉ`````¶ædG
 äGƒÑYh äÉjhÉM , äGQÉ¶ædGh á«°ùª°ûdG äGQÉ¶æ∏d ∫ÉÑ◊Gh áWô°TC’G , á«°ùª°ûdG äGQÉ¶ædGh
 ,  ádÉ≤ædG  ∞JGƒ¡∏d Ö∏Yh á«£ZCG  ,  äGQÉ¶ædGh á«°ùª°ûdG  äGQÉ¶ædG  Ö∏Y ,  äGQÉ¶æ∏d á«bGh
 , á«≤«Ñ£J èeGôH , ôJƒ«ÑªµdG èeGôH , á«Mƒ∏dG Iõ¡LC’Gh ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LC’ Ö∏Yh á«£ZCGh
 ,  á`«fhÎµdEG  äGQƒ°ûæe  ,  ÊhÎµdEG  ≥«°ùæàH  äGQƒ°ûæŸG  ,  á«Fôe  hCG/h  á«Jƒ°U  äÓ«é°ùJ
 , ¢ùHÓŸG äGô``gƒ›h , äGôgƒ› , ô©°ûdG äÉØØ› , πYÉ°ûe , IAÉ°VEG äGó©e , ¢ù«WÉæ¨e
 ,  óFÓ≤dG  ,  ¢ù«HÉHódG  ,  QhÉ°SC’G  ,  •GôbC’G  ,  ”GƒÿG ,  áÁôµdG  ¬Ñ°Th  áÁôµdG  QÉéMC’G
 , ≥```æ©dG á``£HGQ ∂HÉ°ûe , ≥æ©dG á```£HGQ ¢ù``«HÉHO , ΩÉ``ªcCG QGQRCG , »∏M , äGôgƒ› , π°SÓ°ùdG
 ,  ó```«dG  äÉYÉ°Sh §FGƒ◊G  äÉYÉ°S  ,  ¿ÉeõdGh ¿ÉµŸÉH  á≤∏©àŸG  äGhOC’Gh ,  äGôgƒéŸG  äGƒÑY
 , í``«JÉØe á``«£ZCG , í``«JÉØe á``¶aÉM , í«JÉØe ádÉªM , äÉYÉ°ùdG äGƒÑYh , äÉYÉ°ùdG áeõMCGh
 , á«Ñàµe äGhOCGh , Öàc , áYƒÑ£e äGQƒ°ûæe , áYƒÑ£e OGƒe , áæ«ªK ¿OÉ©e äGQÉ°T , ¢ù«HÉHO
 Oƒ∏Lh  Oƒ∏÷G  ó«∏≤Jh  Oƒ∏Lh  ∞«∏¨Jh  áÄÑ©J  OGƒe  ,  Qƒ°U  ,  á«aGôZƒJƒa  Qƒ°U  ,  äÉbÉ£H
 äÓ¶ŸG ,  ádƒªëŸG ÖFÉ≤◊Gh á©àeC’Gh , IÒ¨°üdG äÉfGƒ«◊G Oƒ∏L , IÒÑµdG äÉfGƒ«◊G
 ¢ùHÓŸGh  OhÉ≤ŸGh  äÉbÉ«dG  ,   êhô°ùdGh  ºFGõ◊Gh  •É«°ùdG  ,  »°ûŸG  »°üY  ,  »°SÉª°ûdGh
 ,  á«°VÉjQ  ÖFÉ≤M  ,  IÒ¨°U  ÖFÉ≤M  ,  äÉjhÉ◊Gh  ôØ°ùdG  ÖFÉ≤M  ,  ÖFÉ≤M  ,  äÉfGƒ«ë∏d
 , ÅWGƒ°ûdG ÖFÉ≤M , á«°VÉjôdG ä’É°üdG ÖFÉ≤M , º≤WC’G ÖFÉ≤M , iƒ≤dG ÜÉ©dCG ÖFÉ≤M
 , á«°TÉª≤dG ôØ°ùdG ÖFÉ≤M , áÑbôdG äGP ájòMC’G ájòMCÓd ÖFÉ≤M , ôØ°ù∏d ¢ùHÓe ÖFÉ≤M
 , á```©°SGƒdG ó«dG ÖFÉ≤M , ∞àµdG Ö```FÉ≤M , ó````«dG Ö``FÉ≤M , ô``¡X Ö```FÉ≤M , ô```¡¶dG Ö```FÉ≤M
 ÖFÉ≤M ,  á````aÉ¶ædG ΩRGƒd πª◊ ÖFÉ≤M , ¢SÉ«cC’G , á```«°SQóŸG ÖFÉ≤◊G , ¥ƒ`````°ùàdG ÖFÉ≤M
 , äÉbÉ£H ßaÉfi ,  Oƒ≤f ßaÉfi ,  ó∏÷G øe äÉ©Ñb Ö∏Y , ÖFÉ≤ë∏d á«£ZCG , π«ªéàdG
 áWô°TCG , á©àeC’G äÉbÉ£H , á©àeC’G ábÉ£H πeÉM , í«JÉØe ßaÉfi ,  ¿ÉªàFG äÉbÉ£H Ö∏Y
 Qƒ°üdG ôWCGh , Qƒ°üdG ôWCG , ÉjGôŸG , çÉKC’G , äÓ¶ŸG á«£ZCG , ájó∏÷G áeõMC’G , á©àeC’G

alamat11.indd   7 2/27/18   10:08 AM

-99-
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 ïÑ£ŸG  hCG  á«dõæe  äGhOCG  ,  ΩƒædG  ¢SÉ«cCG  ,  ¢TGôØdG  ,  äGóîŸG  ,  óFÉ°SƒdGh  ,  á«aGôZƒJƒØdG
 , äÉLÉLõdG äÉMÉàa , √É«ŸG äÉLÉLR , äÉLÉLR , ÜGƒcCG , ÜGô°ûdG á«YhCGh , ¢Tôah , äÉjhÉ◊Gh
 ™æ°üd äÉLƒ°ùæŸGh , äÉLƒ°ùæŸG , á``æjõdG , »``∏◊G , ô````jQGƒ≤dG , á«æ«∏ØdG äGOGó`°ù∏d äÉMÉàah
 , ájòMCG , ¢ù```HÓe , ∞°TÉæe , ‹õæe ¿Éàch á«dõæe äÉLƒ°ùæe ¢ùHÓe , ¢ùHÓe áYƒª›
 , ÚJÉ°ùa , á«LQÉÿG ¢ùHÓŸG ±Éæ°UCG , á«```dÉLQ ¢ù```HÓe , á````«FÉ°ùf ¢ù````HÓe , ¢SCGQ á```«£ZCG
 ¢ùHÓe , á≤«°V πjhGô°S , ø£b ¿ƒ∏£æH , õæ«L π«WÉæH , IÒ°üb πjhGô°S , π«WÉæH , ÒfÉæJ
 , IQÉæ°üdÉH ácƒÑfi ¢ùHÓe , á«bGh äGÎ°S , á«LQÉN ¿É°üªb , ¿É°üª≤dG , äGRƒ∏ÑdG , ájƒ∏Y
 , á`````£≤æe Iô``à°S , ∫É```ª©∏d Iô````à°S , á``«LQÉN äGÎ°S , äGô````aƒ∏H , á`````jƒ∏Y ¢ùHÓe , äGô```à°S
 , ∞WÉ©e , ä’É°Th äÉMÉ°Th , ∞àµ∏d §HGQ , ¢SCGQ AÉ£¨H IOhõe ájƒ∏Y ¢ùHÓe , hô``a Iô```à°S
 ¢ùHÓe , á«∏NGO ÜÉ«K ,  ≥æY äÉ£HGQ , ä’óH , äÉjQó°U , ∫GƒLÉc âcGƒL , á∏jƒW ∞WÉ©e
 ¢ùHÓe  ,  ádÉª◊G  áeõMCG  ,  áªµfi  ¢ùHÓe  ,  ÜQGƒL  ,  á«∏NGO  á«FÉ°ùf  ÜQGƒL  ,  á«∏NGO
 , á«FÉ°ùf äGó°ûe , Ö«HÓL , IÒ°üb ¿É°üªb , π«WÉæH , Qó°U ä’ÉªM , á«FÉ°ùf á«∏NGO
 ¢ùHÓe , Ωƒf ¿É°üªb , äÉeÉé«H ,  Ωƒf ¿É°üªb ,  Ωƒf ¢SÉÑd ,  Ωƒf äGAÉÑY , ÜQGƒ÷G á£HQCG
 , QhÉ°SCG , QhÉ°SCG , äÉbÉj , ä’ÉªM ,  äÉaÉØd ,  áeõMCG ,  ΩÉªM ¢ùfGôH , á«FÉ°ùf äGAÉÑY ,  á«∏«d
 , ó«∏d äGRÉØb , äGRÉØb , áÑbôdG áÄaóJ á°ûªbCG , áë°ThCG , á«ª°ü©e ¥GƒWCG , ¢SCGQ äÉHÉ°üY
 , á«°VÉjQ ¢ùHÓe , »ª°SQ ÒZ ¢SÉÑd ,  á«°VÉjQ , á«ª°SQ á«FÉ°ùe ¢ùHÓe , ¿PC’G äÉ«bGh
 ¢ùHÓe , AÉª∏d á«bGh ¢ùHÓe ,  AÉŸG øe á«bGh ¢ùHÓe , á«°VÉjQ ä’óH , á«°VÉjQ π«WÉæH
 ¢ùHÓe , á«ª°SQ AÉjRCG  ,  ≥«eGôL ,   á«FGôa äGÎ°S ,  ájôµ°ùY äGÎ°S ,  ¢ù≤£∏d áehÉ≤e
 ¢ùHÓe , á«FÉ°ùf ä’óH ,  ΩÉªëà°SG äÉ©Ñb ,  »æ«µ«H ¢ùHÓe ,  ΩÉªëà°SG ¢ùHÓe , áMÉÑ°S
 ¢ù«dh , πjGôe , Ωƒf ¢ùHÓe , ó«dGƒª∏d Iƒ°ùc , ™°VôdGh ∫ÉØWCÓd ¢SCGQ á«£ZCGh ájòMCGh
 , Ö°TÉÑ°T ,  ∫OÉæ°U , ∫É©f , ájòMCG , á«bÉ°S ájòMCG , IõgÉL ¢ùHÓe äÉfÉ£H , QRBÉe , ¥QƒdG øe
 äÉ«bGh , ¢SCGQ á«£ZCG , äÉ©Ñb , ¢SCGQ á«£ZCG , ájòMCÓd á«fó©e äGõ«¡Œ , á«°VÉjQ ájòMCG
 , á©Ñ≤dG »∏M , ËRÉHC’G , ΩGõ◊G ∂HÉ°ûe , äÉ°ûJÉH , AGóJQÓd äGQÉ°T , ¢ùª°ûdG á©°TCG ó°V
 ,  ≈eódGh ÜÉ©dC’G  ,  ∫ÉØWC’G  Ö©d ,  äÉ«°VQC’Gh §FGƒ◊G  á«£ZCG  ,  ¿É£«b ,  AGò◊G  »∏M
 , øjôªàdGh ábÉ«∏dG  Iõ¡LCG  ,  á«fóÑdG ábÉ«∏dGh á°VÉjôdG äGhOCG  ,  á°VÉjôdGh RÉÑª÷G äGhOCG

 . ≥Ñ°S Ée ™«ªéH á°UÉÿG á«¡«LƒàdGh á«JÉeƒ∏©ŸGh ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG

óàª«d »c ƒj Ωƒc.ƒgƒH : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG áµ∏ªŸG , ±G ¢ûJG 2 1 ΩG ,Î°ù«°ûfÉe , âjÎ°S πjO 49 - 51 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

        Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ , 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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115165 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 31 áÄØdG »`a

 Iõ¡éŸG  ÒZh �ÉÿG Üƒ``Ñ²Gh  á```«Lô²Gh  á```«fÉà°ùÑdG  äÉ```éàæŸGh á```«FÉŸG  AÉ```«MC’G  á«```HôJ

 ÚJÉ°ùÑdG øe áLRÉW ÜÉ°ûYCGh áLRÉ£dG ÜÉ°ûYC’Gh áLRÉ£dG äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØdGh QhòÑdGh

 äÉfGƒ«²Gh áYGQõ�d QhòÑdGh äÓà°ûdGh äÉJÉÑædG äÓ«°üHh QƒgõdGh á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh

. âÑæŸG Ò©°ûdGh äÉfGƒ«ë�d äÉHhô°ûŸGh á«FGò¨dG OGƒŸGh á«²G

  IQÉéà�d »YGôŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ�ªŸG ,11492 ¢VÉjôdG  8524 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/12/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

115633 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 4 áÄØdG »`a

. �«dõJ �ƒë°Th äƒjR

 

  »°S �G �G �Éfƒ«°TÉfÎfEG ¢ùµ«H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG , 51503 ¬jG …G , ¢ù```aÓH �```«°ùfhÉc , �```cÒ°S �ƒJhG 120 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2017/12/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
      �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ¤hC’G : �``````````«cƒdG º`````````°SG

 , AÉØ°U AÉjRCG øe Üô�dÉH , 43 : ºbQ ¿hõe ´QÉ°T , 589 : ºbQ ájÉæH  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 ¿ÉªY áæ£�°S , §�°ùe , ¢VƒÿG , 61 : ºbQ Öàµe , ¢SOÉ°ùdG �HÉ£dG

alamat 7.indd   1 2/27/18   10:06 AM
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115741 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 25 áÄØdG »`a

 ¢TÉªbh ¢ùHÓe äGÎ°Sh äÉfƒ�£æHh á«bƒa ¿É°üªbh ¿É°üª�dGh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸGh ¢ùHÓŸG

 äGQGƒ°ù°ùcGh á«°Sƒ�dG �æ©dG äÉ£HQh �æY äÉ£HQh QGó°Uh á«°VÉjQ äGÎ°Sh �óHh º«fódG

. ¢SCGôdG á°ùÑdCGh �ó�dG á°ùÑdCGh ¢ùHÓŸG øe áYƒæ°üŸG á°VƒŸG

  

   óàª«d �«àjQ ô°ûJƒ«`a : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 �æ«d ‹hôî«`a …QGƒ°û«LƒL ±hG , QÉLÉf �ÉjÉ°T , ¢ShÉg êó«dƒf : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 óæ¡dG , GÎ°TGQÉgÉe , 400060 - …ÉÑeƒe , (â°ùjG) …QGƒ°û«LƒL , OhQ

2018/1/4 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

      �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ¤hC’G : �``````````«cƒdG º`````````°SG

 , AÉØ°U AÉjRCG øe Üô�dÉH , 43 : ºbQ ¿hõe ´QÉ°T , 589 : ºbQ ájÉæH  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 ¿ÉªY áæ£�°S , §�°ùe , ¢VƒÿG , 61 : ºbQ Öàµe , ¢SOÉ°ùdG �HÉ£dG

115742 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 øFÉHõdG Úµªàd ��ædG AÉæãà°SÉH Ò¨dG ídÉ°üd ™``�°ùdG øe áYƒæàe áYƒª› ¢VôYh ™ªL

 ôLÉàe »`a äÉeóÿG  òg �ãe Ò`aƒJ øµÁ , á«ëjQCG �µH ™�°ùdG ��J AGô°Th áæjÉ©e øe

 �```jôW ø``Y Ö```�£J »``àdG äÉLƒdÉJÉµdG �ÓN øe á�ª÷ÉH ™«ÑdG òaÉæeh á``FõéàdÉH ™`«ÑdG

 ™bGƒŸG �jôW øY �ÉãŸG �«Ñ°S ¢```�Y á```«fhÎµdE’G �ÓYE’G �```FÉ°Sh �```jôW ø```Y hCG ó`````jÈdG

 ™�°ùdG áYÉHh âfÎfE’G ¢�Y ¥Gƒ```°SCG  Ò`aƒJ , RÉØ```�àdG ¢�Y ¥ƒ```°ùàdG èeGôH hCG  á«fhÎµdE’G

  . äÉeóÿGh

alamat 7.indd   2 2/27/18   10:06 AM
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   óàª«d �«àjQ ô°ûJƒ«`a : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 �æ«d ‹hôî«`a …QGƒ°û«LƒL ±hG , QÉLÉf �ÉjÉ°T , ¢ShÉg êó«dƒf : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 óæ¡dG , GÎ°TGQÉgÉe , 400060 - …ÉÑeƒe , (â°ùjG) …QGƒ°û«LƒL , OhQ

2018/1/4 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

      �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ¤hC’G : �``````````«cƒdG º`````````°SG

 , AÉØ°U AÉjRCG øe Üô�dÉH , 43 : ºbQ ¿hõe ´QÉ°T , 589 : ºbQ ájÉæH  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 ¿ÉªY áæ£�°S , §�°ùe , ¢VƒÿG , 61 : ºbQ Öàµe , ¢SOÉ°ùdG �HÉ£dG

115770 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

 ƒZÉ°ùdGh  É```cƒ«HÉàdGh  RQC’Gh  ôµ```°ùdGh  hÉ```cÉµdGh  …É```°ûdGh  Í``dG

 ô``FÉ£ØdGh  õ```ÑÿGh  Üƒ``Ñ²G  ø``e  á``Yƒæ°üŸG  äGô°†ëà°ùŸGh  �«bódG  ,  »YÉæ£°U’G  ÍdGh

 , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿG , Oƒ°SC’G �°ù©dGh �ëædG �°ùY , á```é�ãŸG äÉ```jƒ�²Gh äÉjƒ�²Gh

 . è�ãdG , äGQÉ¡ÑdG , �HGƒàdG , á°ü�°üdGh �ÿGh �OôÿGh í�ŸG

  äÉHhô°ûŸGh á«FGò¨dG OGƒŸG IQÉéàd �Éfƒ«°TÉfÎfG ’ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 450676 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/1/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

      �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ¤hC’G : �``````````«cƒdG º`````````°SG

 , AÉØ°U AÉjRCG øe Üô�dÉH , 43 : ºbQ ¿hõe ´QÉ°T , 589 : ºbQ ájÉæH  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 ¿ÉªY áæ£�°S , §�°ùe , ¢VƒÿG , 61 : ºbQ Öàµe , ¢SOÉ°ùdG �HÉ£dG

alamat 7.indd   3 2/27/18   10:06 AM
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115772 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 31 áÄØdG »`a

 �Ó```¨dGh äÉ```HÉ¨dGh ø`````«JÉ°ùÑdG äÉ``éàæeh á```«YGQõdG äÉ````éàæŸG

 ¬```cGƒØdG ,  á```«²G  äÉ```fGƒ«²G  ,  iô``NCG  äÉ```Äa »`a IOQGƒdG ÒZ

 á°UÉÿG  á«FGò¨dG  OGƒŸG  ,  á«©«Ñ£dG  QƒgõdGh  äÉJÉÑædGh  QhòÑdG  ,  áLRÉ£dG  äGhGô°†ÿGh

. â�ŸG , âÑæŸG Ò©°ûdG , äÉfGƒ«²ÉH

 

  äÉHhô°ûŸGh á«FGò¨dG OGƒŸG IQÉéàd �Éfƒ«°TÉfÎfG ’ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 450676 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/1/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

      �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ¤hC’G : �``````````«cƒdG º`````````°SG
 , AÉØ°U AÉjRCG øe Üô�dÉH , 43 : ºbQ ¿hõe ´QÉ°T , 589 : ºbQ ájÉæH  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 ¿ÉªY áæ£�°S , §�°ùe , ¢VƒÿG , 61 : ºbQ Öàµe , ¢SOÉ°ùdG �HÉ£dG

115833 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

. áXƒØëŸG á«FGò¨dG OGƒŸG

 

   �.�.P IQÉéà�d »JQƒa : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , IÒéØdG , ¬`�dGóÑY øH óªM ´QÉ°T 92 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/1/9 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

      �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ¤hC’G : �``````````«cƒdG º`````````°SG
 , AÉØ°U AÉjRCG øe Üô�dÉH , 43 : ºbQ ¿hõe ´QÉ°T , 589 : ºbQ ájÉæH  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 ¿ÉªY áæ£�°S , §�°ùe , ¢VƒÿG , 61 : ºbQ Öàµe , ¢SOÉ°ùdG �HÉ£dG

alamat 7.indd   4 2/27/18   10:06 AM
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98694 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 41 áÄØdG »`a

 ¢ü°ü G ó Y á°UÉîH , á«aÉ ãdGh á«ÑjQóàdG á£°ûfC�’Gh , ÖjQóàdG Òa�ƒJh , º« ©àdG äÉeóN

, äÉ«�›ÈdGh , Ü�ƒ°SÉ G Iõ¡LCG É�› »`a äGô�“D�ƒ�ŸGh äGhóædGh ``ª©dG ¢TQhh , á``«Ø°üdG

  á``«fhÎµdE�’G ``ë°üdG QGó``°UEG  äÉ``eóN , äÉ``e�ƒ ©�ŸG É``«L�ƒd�ƒæµJh á``«fhÎµdE�’G IQÉ``éàdGh

 IQÉéàdGh  äÉ«�›ÈdGh Ü�ƒ``°SÉ G  ä�’É�› »`a  äÉ```fhóe º``°�†J  »àdG  äÉ``e�ƒ ©�ŸG  á``°UÉîHh

. äÉe�ƒ ©�ŸG É«L�ƒd�ƒæµJh á«fhÎµdE�’G

»°S EG EG ÜhôL OôcÉH âd�ƒ«g »H ¢ûJEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  77070  ¢SÉ°ùµJ  ,  Ï°S�ƒ«g  ,  â°Sh  jGQO  Îæ°S  ÉÑe�ƒc  11445  : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC�’G Ióëà�ŸG äÉj�’�ƒdG

2015/10/29 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : `````````«```c�ƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

116124 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 32 áÄØdG »`a

. IÒÑdG

¢ûJG »H G »L �…ôjhGôH - ÚàcG Qóæ�“QhO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ�ŸCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 É«fÉ�ŸCG , óf�ƒ�“QhO 44145 ,20 »HGÎ°SÒé«à°S : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/18 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : `````````«```c�ƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

DAB

alama10.indd   1 2/27/18   10:44 AM
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116125 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 32 áÄØdG »`a

. IÒÑdG

¢ûJG »H G »L �…ôjhGôH - ÚàcG Qóæ�“QhO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ�ŸCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 É«fÉ�ŸCG , óf�ƒ�“QhO 44145 ,20 »HGÎ°SÒé«à°S : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/18 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : `````````«```c�ƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

116128 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 9 áÄØdG »`a

 äÉjQÉ£ÑdG  ,  �ƒ«ã«d  äÉjQÉ£H  ,  á«F�ƒ°�†dG  á«àd�ƒØdG  äGóM�ƒdGh  ÉjÓÿG  ,  áaÉ÷G  ÉjÓÿG

 ,  äÉÑcôª d  á«FÉHô¡µdG  äÉªcGô�ŸG  ,  äÉÑcôª d  äÉjQÉ£H  ,  äÉjQÉ£ÑdG  äÉY�ƒª�›  äGóMh

 äÉjQÉ£ÑdG , O�ƒb�ƒdG ÉjÓN , áÑL�ƒ�ŸG á«FÉHô¡µdG ÜÉ£bC�’G äÉjQÉ£H , á FÉ°ùdG ábÉ£dG ÉjÓN

 äÉÑcô�ŸG ójhõàd á«FÉHô¡µdG äÉjQÉ£ÑdG ,  á«FÉHô¡µdG äÉÑcôª d äÉjQÉ£ÑdG ,  äGQÉ«°ù d

 äÉjQÉ£ÑdG , áë£°ù�ŸG äÉjQÉ£ÑdG , (äÉjQÉ£H) ábÉ£dG äGóMh , ábÉ£dÉH á«FÉHô¡µdG

 ÒZ ábÉ£dÉH ójhõàdG Iõ¡LCG , øë°û d á HÉb äÉjQÉ£H , á«FÉHô¡µdG , äÉªcGô�ŸG , á«FÉHô¡µdG

 õjõ©J  HG�ƒc  ,  äÉjQÉ£ÑdG  HG�ƒc  ,  äÉjQÉ£ÑdG  ä�’�ƒ  ,  äÉjQÉ£ÑdG  äÓ¨°ûe  ,  á©£ æ�ŸG

 . äÉjQÉ£ÑdG øë°T

óàª«d �ƒc ójGh ódQhh ôjÉJ �ƒµfÉg : º``````````````````````````````````°SÉH
ájQ�ƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  �ƒ«°S ,  �ƒL - Éæ�‚ÉL , (�„hO - É°ùc�ƒj) hQ - ¿GÒ¡«J ,  133 : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG
 á«H�ƒæ÷G ÉjQ�ƒc

2018/1/18 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : `````````«```c�ƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

alama10.indd   2 2/27/18   10:44 AM
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116158 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 5 áÄØdG »`a

. ºØ d »ÑW �ƒ°ùZh »Ñ£dG Éª©à°SÓd ¿Éæ°SC�’G ¿�ƒé©e

»æÑe�ƒc «d�ƒ�ŸÉH - â«÷�ƒc : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 äÉj�’�ƒdG  ,  10022 Q�ƒj�ƒ«f  áj�’h  ,  Q�ƒj�ƒ«f  ,  �ƒ«æ«aG  QÉH  300  :  ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

 á«µjôeC�’G Ióëà�ŸG

2018/1/21 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : `````````«```c�ƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

116189 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 42 áÄØdG »`a

 äÉeóN øª°�†àj  ÉÃ ,  á«æ àdGh  á«ª ©dG  äÉeóÿG  ,  á«ª ©dG  çÉëHC�’Gh  « ëàdG  äÉeóN

 ôj�ƒ£Jh º«ª°üJ ,  åëÑdG ,  á«YÉæ°üdG çÉëHC�’Gh «dÉëàdG äÉeóN , º«ª°üàdGh çÉëHC�’G

 ¥É°ûæà°SG Iõ¡LCG , á«fhÎµdE�’G ôFÉé°ù d ÚæNó�ŸG äÉeõ à°ùe , á«fhÎµdE�’G ôFÉé°ùdG

 �™«ª�Œ  ,  ÑàdG  FGóHh  ÑàdG  äÉ``éàæe  ,  `Ñà d  ÒîÑàdG  Iõ¡LCG  ,  á``«fhÎµdE�’G  ÚJ�ƒµ«ædG

 á«YÉæ°üdG  äÉ« ª©dGh  á«YÉæ°üdG  äÉ«dB�’G  ôj�ƒ£Jh  º``«ª°üJ  äÉ``eóN  ,  á``«ª ©dG  äÉe�ƒ ©�ŸG

 É�› »`a äGQÉ°ûà°S�’G Ëó Jh º«ª°üàdG äÉeóN , á«°Sóæ¡dG çÉëHC�’G , �™FÉ°�†ÑdG áYÉæ°üd

, äÉéàæ�ŸG �™«æ°üJ aGôe É�› »`a »æ àdG §«£îàdGh º«ª°üàdG äÉeóN , äÉéàæ�ŸG áYÉæ°U

 ,  á«L�ƒd�ƒjÒàµÑdG  çÉëHC�’G  ,  äÉéàæ�ŸG  áYÉæ°U  »`a  áeóîà°ù�ŸG  äÉ«dB�’G  QÉÑàNG  äÉeóN

 çÉëHC�’G äÉeóN , »FÉ«ª«µdG « ëàdG äÉeóN , (¢SÉ« dG) IôjÉ©�ŸG , á«L�ƒd�ƒ«ÑdG çÉëHC�’G

 äÉeóN , âfÎfE�’G áµÑ°T Y áÑ°S�ƒ G , ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG , AÉ«ª«µdG äÉeóN , á«FÉ«ª«µdG

SCIENCE FIRST & FOREMOST

alama10.indd   3 2/27/18   10:44 AM
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 º«ª°üJ  Ü�ƒ°SÉ G áª¶fCG « �– , Ü�ƒ°SÉ G äÉ«�›ôH º«ª°üJ äÉeóN , Ü�ƒ°SÉ G á�›ôH

 Ëó J  äÉeóN  ,  Ü�ƒ°SÉ G  äÉ«�›Èd  äGQÉ°ûà°S�’G  Ëó J  äÉeóN  ,  Ü�ƒ°SÉ G  áª¶fCG

 hCG äÉfÉ«ÑdG j�ƒ�– , Ü�ƒ°SÉ G É«L�ƒd�ƒæµJ äGQÉ°ûà°SG , ábÉ£dG ßØM É�› »`a äGQÉ°ûà°S�’G

, äÉfÉ«ÑdGh Ü�ƒ°SÉ G èeGÈd äÉfÉ«ÑdG j�ƒ�– , á«fhÎµdEG ¤EG ájOÉe §FÉ°Sh øe FÉK�ƒdG

 , ábÉ£dG «bóJ , á«fhÎµdE�’G äÉfÉ«ÑdG øjõîJ äÉeóN , FÉK�ƒ d »F�ƒ°�†dG í°ù�ŸG äÉeóN

, »YÉæ°üdG º«ª°üàdG , âfÎfEG �™bG�ƒe áaÉ°�†à°SG , á«µ«aGô÷G ¿�ƒæØdG º«eÉ°üJ , á°Sóæ¡dG

 äÉ«æ J øY äÉe�ƒ ©�ŸG Òa�ƒJ äÉeóN , äÉe�ƒ ©�ŸG äÉ«æ J É�› »`a äÉe�ƒ ©�ŸG Ëó J äÉeóN

 çÉëHC�’G , Ü�ƒ°SÉ G äÉ«�›ôH áfÉ«°U , á«fhÎµdE�’G �™bG�ƒ�ŸG jôW øY Ö«°SG�ƒ G á�›ôHh

 ó©H øY �™b�ƒ�ŸG êQÉN äÉfÉ«ÑdG ºYO jôW øY Ü�ƒ°SÉ G áª¶fCG áÑbGôe äÉeóN , á«µ«fÉµ«�ŸG

, øjôNBÓd Ió```jó÷G äÉ``éàæ�ŸG ô``j�ƒ£J äÉ``eóN , á``«FÉjõ«ØdG çÉ``ëHC�’G , äG�ƒ``Ñ©dG º``«ª°üJ

 íFÉ°üædG Ëó J äÉ``eóN , á``«ª ©dG äÉ``e�ƒ ©�ŸG ô``«a�ƒJ , á``Ä«ÑdG á``jÉªM É``�› »```a çÉ``ëHCG

 äÉcô  Òa�ƒJ  ,  á«ª ©dG  äGÈàî�ŸG  äÉeóN  ,  ¿�ƒHôµdG  ¢�†j�ƒ©àH  á ©à�ŸG  äGQÉ°ûà°S�’Gh

 É�› »`a º«ª°üàdG äÉeóN , äÉeóîc äÉ«�›ÈdG , OÉÿG áaÉ°�†à°SG , âfÎfEÓd åëH

 ,  á«æ àdG  �™jQÉ°û�ŸG  äÉ°SGQO  äÉeóN  ,  á«æ àdG  çÉëHC�’G  ,  á«MÉ°ù�ŸGh  ,  »YÉæ°üdG  º«ª°üàdG

 á«æ àdG äGQÉ°ûà°S�’G Ëó J , á«æ àdG äGQÉ°ûà°S�’G Ëó J äÉeóN , á«æ àdG áHÉàµdG äÉeóN

 º«ª°üJ äGQÉ°ûà°SG , Ü�ƒ°SÉ G äÉ«�›ôH åjó�– , OG�ƒ�ŸG ¢üëa , ió�ŸG Ió«©H ä�’É°üJÓd

 . á«fhÎµdE�’G �™bG�ƒ�ŸG

BG .¢SG ¢ùàcOhôH ¢ùjQ�ƒe Ö« «a : º``````````````````````````````````°SÉH

ájô°ùj�ƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Gô°ùj�ƒ°S , JÉ°T �ƒ«f 2000 , 3 OhÉæjÔ«L iG�ƒc : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/22 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : `````````«```c�ƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

alama10.indd   4 2/27/18   10:44 AM
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116190 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 34 áÄØdG »`a

 hCG ÉÿG , ÑàdGh , á«fhÎµdE�’G ÚNóàdG Iõ¡LCGh á«fhÎµdE�’G ôFÉé°ù d á«µ °ùdG äGôîÑ�ŸG

 äÉæ«cÉe ÑJ , �™«aôdG QÉé«°ùdG , ôFÉé°ùdGh , QÉé«°ùdG dP »`a ÉÃ , ÑàdG äÉéàæe , �™æ°ü�ŸG

 ÑàdG èjõe øe áY�ƒæ°ü�ŸG ôFÉé°ùdG , �•�ƒ©°ùdG ÑJ , °�†�ŸG ÑJ , ¿�ƒ« ¨dG ÑJ , ájhó«dG dG

 ÉÃ , ÚæNó�ŸG äÉeõ à°ùe , (á«Ñ£dG ¢VGôZC�’G Ò¨d) ÑàdG FGóH , �•�ƒ©°ùdG , Øfô dGh

 , ôFÉé°ùdG ¢�†aÉæeh Ö Y , ÑàdG Ö Y , ôFÉé°ùdG ôJÓa , ôFÉé°ùdG Ö«HÉfCGh ¥Qh dP »`a

 äÉéàæe , ÑàdG OG�ƒYCG , ÜÉ ãdG OG�ƒYCG , äÉMGó dG , ôFÉé°ùdG d Ö«÷G äGhOCG , ÚjÓ¨dG

 ÑàdG hCG ôFÉé°ùdG Úî°ùJ ájÉ¨d É¡©£bh á«fhÎµdEG Iõ¡LCG , É¡æ«î°ùJ ºàj »àdG ÑàdG

 »`a áeóîà°ù�ŸG FÉ°ùdG ÚJ�ƒµ«ædG «dÉ  ,  ¥É°ûæà°SÓd ÚJ�ƒµ«ædG PGPQ ¥ÓWEG LCG øe

 ôFÉé°ùdG  ,  á«fhÎµdE�’G  ôFÉé°ùdG  ,  ÊhÎµdE�’G  ÚNóàdG  Iõ¡LCG  ,  á«fhÎµdE�’G  ôFÉé°ùdG

 ÚJ�ƒµ«ædG ¥É°ûæà°S�’ á«fhÎµdE�’G Iõ¡LC�’G , ájó« àdG ôFÉé°ùdG øY FGóÑc á«fhÎµdE�’G

, ``ÑàdG ``FGóHh ``ÑàdG äÉ``éàæe , ø``«æNóª d º``ØdÉH ô``«îÑàdG Iõ``¡LCGh , PGPQ ``` Y �…�ƒ```àë�ŸG

 É HÉ°S  IQ�ƒcò�ŸG  äÉ```éàæª d  RG�ƒ```dh  �™£b  ,  á``«fhÎµdE�’G  ô``FÉé°ù d  Ú``æNó�ŸG  äÉ``eõ à°ùe

 OG�ƒYCG ¤EG áaÉ°VE�’ÉH QÉé«°ùdGh áæî°ù�ŸG ôFÉé°ùdG AÉØWE�’ Iõ¡LC�’Gh 34 áÄØdG »`a , áæª°�†à�ŸG

. øë°ûdG IOÉYE�’ á HÉ dG á«fhÎµdE�’G ôFÉé°ùdG Ö Y , áæî°ù�ŸG ÑàdG

BG .¢SG ¢ùàcOhôH ¢ùjQ�ƒe Ö« «a : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùj�ƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Gô°ùj�ƒ°S , JÉ°T �ƒ«f 2000 , 3 OhÉæjÔ«L iG�ƒc : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/22 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : `````````«```c�ƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ , 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

116191 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 42 áÄØdG »`a

 äÉeóN øª°�†àj  ÉÃ ,  á«æ àdGh  á«ª ©dG  äÉeóÿG  ,  á«ª ©dG  çÉëHC�’Gh  « ëàdG  äÉeóN

 ôj�ƒ£Jh º«ª°üJ ,  åëÑdG ,  á«YÉæ°üdG çÉëHC�’Gh «dÉëàdG äÉeóN , º«ª°üàdGh çÉëHC�’G

 ¥É°ûæà°SG  Iõ¡LCG  ,  á«fhÎµdE�’G  ôFÉé°ù d  ø``«æNó�ŸG  äÉ``eõ à°ùe  ,  á«fhÎµdE�’G  ô```FÉé°ùdG

 �™«ª�Œ  ,  ÑàdG  FGóHh  ÑàdG  äÉéàæe  ,  Ñà d  ÒîÑàdG  Iõ¡LCG  ,  á«fhÎµdE�’G  ÚJ�ƒµ«ædG

FORZA SCIENZA

FORZA SCIENZA

alama10.indd   5 2/27/18   10:44 AM
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 á«YÉæ°üdG  äÉ« ª©dGh  á«YÉæ°üdG  äÉ«dB�’G  ôj�ƒ£Jh  º«ª°üJ  äÉeóN  ,  á«ª ©dG  äÉe�ƒ ©�ŸG

 É�› »`a äGQÉ°ûà°S�’G Ëó Jh º«ª°üàdG äÉeóN , á«°Sóæ¡dG çÉëHC�’G , �™FÉ°�†ÑdG áYÉæ°üd

 äÉéàæ�ŸG �™«æ°üJ aGôe É�› »`a »æ àdG §«£îàdGh º«ª°üàdG äÉeóN , äÉéàæ�ŸG áYÉæ°U

 ,  á«L�ƒd�ƒjÒàµÑdG  çÉëHC�’G  ,  äÉéàæ�ŸG  áYÉæ°U  »`a  áeóîà°ù�ŸG  äÉ«dB�’G  QÉÑàNG  äÉeóN

 çÉëHC�’G äÉeóN , »FÉ«ª«µdG « ëàdG äÉeóN , (¢SÉ« dG) IôjÉ©�ŸG , á«L�ƒd�ƒ«ÑdG çÉëHC�’G

 äÉeóN , âfÎfE�’G áµÑ°T Y áÑ°S�ƒ G , ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG , AÉ«ª«µdG äÉeóN , á«FÉ«ª«µdG

 º«ª°üJ  Ü�ƒ°SÉ G áª¶fCG « �– , Ü�ƒ°SÉ G äÉ«�›ôH º«ª°üJ äÉeóN , Ü�ƒ°SÉ G á�›ôH

 Ëó J  äÉeóN  ,  Ü�ƒ°SÉ G  äÉ«�›Èd  äGQÉ°ûà°S�’G  Ëó J  äÉeóN  ,  Ü�ƒ°SÉ G  áª¶fCG

 äÉfÉ«ÑdG j�ƒ�– , Ü�ƒ°SÉ G É«L�ƒd�ƒæµJ äGQÉ°ûà°SG , ábÉ£dG ßØM É�› »`a äGQÉ°ûà°S�’G

 äÉfÉ«ÑdGh Ü�ƒ°SÉ G èeGÈd äÉfÉ«ÑdG j�ƒ�– , á«fhÎµdEG ¤EG ájOÉe §FÉ°Sh øe FÉK�ƒdG hCG

 , ábÉ£dG «bóJ , á«fhÎµdE�’G äÉfÉ«ÑdG øjõîJ äÉeóN , FÉK�ƒ d »F�ƒ°�†dG í°ù�ŸG äÉeóN

  »YÉæ°üdG  º«ª°üàdG  ,  âfÎfEG  �™bG�ƒe áaÉ°�†à°SG  ,  á«µ«aGô÷G ¿�ƒæØdG  º«eÉ°üJ ,  á°Sóæ¡dG

 äÉ«æ J øY äÉe�ƒ ©�ŸG Òa�ƒJ äÉeóN , äÉe�ƒ ©�ŸG äÉ«æ J É�› »`a äÉe�ƒ ©�ŸG Ëó J äÉeóN

 çÉëHC�’G Ü�ƒ°SÉ G äÉ«�›ôH áfÉ«°U , á«fhÎµdE�’G �™bG�ƒ�ŸG jôW øY Ö«°SG�ƒ G á�›ôHh

 , ó©H øY �™b�ƒ�ŸG êQÉN äÉfÉ«ÑdG ºYO jôW øY Ü�ƒ°SÉ G áª¶fCG áÑbGôe äÉeóN , á«µ«fÉµ«�ŸG

 çÉëHCG  øjôNBÓd Iójó÷G äÉéàæ�ŸG ôj�ƒ£J äÉeóN , á«FÉjõ«ØdG çÉëHC�’G , äG�ƒÑ©dG º«ª°üJ

 äGQÉ°ûà°S�’Gh íFÉ°üædG Ëó J äÉeóN , á«ª ©dG äÉe�ƒ ©�ŸG Òa�ƒJ , áÄ«ÑdG ájÉªM É�› »`a

 , âfÎfEÓd åëH äÉcô Òa�ƒJ , á«ª ©dG äGÈàî�ŸG äÉeóN , ¿�ƒHôµdG ¢�†j�ƒ©àH á ©à�ŸG

  »YÉæ°üdG º«ª°üàdG É�› »`a º«ª°üàdG äÉeóN , äÉeóîc äÉ«�›ÈdG , OÉÿG áaÉ°�†à°SG

 , á«æ àdG áHÉàµdG äÉeóN , á«æ àdG �™jQÉ°û�ŸG äÉ°SGQO äÉeóN , á«æ àdG çÉëHC�’G , á«MÉ°ù�ŸGh

 , ió�ŸG Ió«©H ä�’É°üJÓd á«æ àdG äGQÉ°ûà°S�’G Ëó J , á«æ àdG äGQÉ°ûà°S�’G Ëó J äÉeóN

. á«fhÎµdE�’G �™bG�ƒ�ŸG º«ª°üJ äGQÉ°ûà°SG , Ü�ƒ°SÉ G äÉ«�›ôH åjó�– , OG�ƒ�ŸG ¢üëa

BG .¢SG ¢ùàcOhôH ¢ùjQ�ƒe Ö« «a : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùj�ƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Gô°ùj�ƒ°S , JÉ°T �ƒ«f 2000 , 3 OhÉæjÔ«L iG�ƒc : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/22 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : `````````«```c�ƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG
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116216 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 9 áÄØdG »`a

 á«fhÎµdE�’G äÉfÉ«ÑdG èeód ádÉ ædG Iõ¡LC�’G »`a Góîà°SÓd Rõ©�ŸG �™bG�ƒdG èeÉfôH «ª�–

 á�›ó�ŸG  Q�ƒ°üdG  ôjô�–h  «é°ùJ  ,  �•É àdG  ,  ¢VôY  ¢Vô¨d  » « G  É©dG  äÉÄ«H  �™e

. IRõ©�ŸG �ƒjó«ØdG áWô°TCGh

fG , ÜÉæ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Ióëà�ŸG äÉj�’�ƒdG , 90291 É«fQ�ƒØ«dÉc , »°ù«æ«a âjÎ°S âcQÉe 63 : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC�’G

2018/1/23 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : `````````«```c�ƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 2027: Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

116217 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

 äÉfÉ«ÑdG èeód Rõ©�ŸG �™bG�ƒdG èeÉfôH Góîà°SÉH á«éjhÎdG äÉeóÿGh , ¿ÓYE�’Gh , j�ƒ°ùàdG

 Q�ƒ°üdG ôjô�–h «é°ùJ , �•É àdG , ¢VôY ¢Vô¨d » « G É©dG äÉÄ«H �™e á«fhÎµdE�’G

 ô°ûfh , øjôNBÓd âfÎfE�’G ÈY ¿ÓYE�’G äÉeóN Òa�ƒJh , IRõ©�ŸG �ƒjó«ØdG áWô°TCGh IRõ©�ŸG

. iôNC�’G É°üJ�’G äÉµÑ°Th Ü�ƒ°SÉ G jôW øY øjôNBÓd äÉfÓYE�’G

fG , ÜÉæ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Ióëà�ŸG äÉj�’�ƒdG , 90291 É«fQ�ƒØ«dÉc , »°ù«æ«a âjÎ°S âcQÉe 63 : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC�’G

2018/1/23 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : `````````«```c�ƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 2027: Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

LENSES

LENSES

alama10.indd   7 2/27/18   10:44 AM

-111-



(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115198 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 1 áÄØdG »`a

  �dòch »```aGôZƒJƒØdG ô``jƒ°üàdGh »``ª�©dG åëÑdGh áYÉæ°üdG »`a áeóîà°ùŸG  äÉjhÉª«µdG

 ÒZ �```«à°SÓÑdGh á÷É©ŸG ÒZ á«YÉæ£°U’G äÉéæJGôdG , äÉHÉ¨dGh áæà°ùÑdGh á``YGQõdG »`a

 ßØ² á«FÉ«ª«µdG OGƒŸG ¿OÉ©ŸG »�°S äGô°†ëà°ùe ¿GÒædG OÉªNEG äÉÑcôe Ióª°SC’G èdÉ©ŸG

 Ióª°SCGh Ióª°SC’G ,  áYÉæ°üdG »`a áeóîà°ùŸG �°ü�dG OGƒ``e á``ZÉHódG OGƒ``e á``«FGò¨dG OGƒ``ŸG

. Ö°ûY �«éædGh Ö°û©dG

 

   �.�.P º«£ØdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 152 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/12/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

  á«fƒfÉ�dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª�d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : �``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£�°S , 136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

115199 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 2 áÄØdG »`a

 øe Ö```°ûÿG ßØM OGƒeh CGó°üdG øe ájÉbƒdG OGƒe , ��dG äGAÓWh ¢û«fQƒdGh äÉfÉgódG

 hCG �``````FÉbQ �``µ°T »```a ¿OÉ©ŸG , �ÉÿG »©«Ñ£dG èæJGôdG ¿GƒdC’G â``«ÑãJ , øjƒ�àdG OGƒe ��àdG

 OGƒe ±ô²Gh , äÉfÉgódG , øØdGh áYÉÑ£dGh QƒµjódGh ¿ÉgódG »`a �Góîà°SÓd ¥ƒ```ë°ùe

. §FÉ²G ¥Qh ádGREG äGô°†ëà°ùeh ÚLÉ©eh ÆÉÑ°UCG ¥GQhCG �µ°T ¢�Y ¿OÉ©ŸG , ÚfÉæØdG

  

   �.�.P º«£ØdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 152 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/12/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

  á«fƒfÉ�dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª�d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : �``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£�°S , 136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 11.a.indd   1 2/27/18   10:07 AM
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115200 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

 ,  á``«ÑW äÉ```jÉ¨d á```«ë°üdG äGô``°†ëà°ùŸG  ,  ájô£«ÑdGh á«Ñ£dGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG

 äÓ```ªµe , �É```ØWC’Gh ™``°Vô�d á``jòZCGh …ô£«ÑdG »Ñ£dG �Éª©à°SÓd á«ª²G ájòZCGh OGƒe

 Ö```W ™ª°Th ¿Éæ°SC’G  OGƒe OÉª°†dG OGƒeh äÉ�°ü�dG  ¿Gƒ«²Gh ¿É°ùfEÓd á«FGò¨dG  á«ªë�d

 , äÉjô£ØdG äGó«Ñe , IQÉ°†dG äÉfGƒ«²Gh äGô°û²G IOÉHE’ äGô°†ëà°ùe , äGô¡£ŸG ¿É```æ°SC’G

. ÜÉ°ûYC’G äGó«Ñe

   �.�.P º«£ØdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 152 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/12/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

  á«fƒfÉ�dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª�d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : �``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£�°S , 136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

115201 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 16 áÄØdG »`a

 , á«°SÉWô�dG , á«`aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdG , ÖàµdG ó«�Œ OGƒe , äÉYƒÑ£ŸG , iƒ�ŸG ¥QƒdGh ¥QƒdG

 ¿É```gódG »```°TGôa , Ú```fÉæØdG OGƒe , á«dõæe äÉjÉ¨d hCG á«°SÉWô�dG »`a  á�ª©à°ùŸG �°ü�dG OGƒe

 GóY) ¢ùjQóàdGh ¬«LƒàdG OGƒe , (çÉKC’G GóY) á``«ÑàµŸG �RGƒ�dGh áÑJÉµdG ä’B’G , øjƒ�àdG hCG

 äGó©e , (äÉª°SGôdG) äÉ¡«°û«�µdG , áYÉÑ£dG ±hôM , á«µ«à°SÓÑdG �«�¨àdG OGƒe , (Iõ¡LC’G

 , iƒ�ŸG ¥QƒdG øe áYƒæ°üŸG �jOÉæ°üdG , á«bQƒdG ±ô²G OGƒe , �«µ°ûàdGh ±ô²Gh øØdG

 , ¥QƒdG øe áYƒæ°üŸG áæjõŸG øjõîàdG äÉjhÉM , iƒ�ŸG ¥QƒdG øe áYƒæ°üŸG ÉjGó¡dG �jOÉæ°U

 ¥Qh , º°SôdG ôJÉaO , äÉ©HÉ£dG ¥Qh , iƒ�ŸG ¥QƒdG øe áYƒæ°üŸG áæjõŸG øjõîàdG äÉjhÉM

 . äÉYÉ�ØdG hP �«�¨àdG ¥Qh , äÉYÉ�ØdG hP ��dG

alamat 11.a.indd   2 2/27/18   10:07 AM
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   �.�.P º«£ØdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 152 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

  á«fƒfÉ�dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª�d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : �``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , 136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

115202 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 17 áÄØdG »`a

  òg �FGóHh Éµ«ŸGh ¢Sƒà°ùÑ°S’Gh �ª°üdGh É°TôHÉJƒ¨dGh èdÉ©ŸG ¬Ñ°Th èdÉ©ŸG ÒZ •É£ŸG

 ƒ°û²Gh �«�¨àdG OGƒe ™«æ°üàdG »`a  �Éª©à°SÓd �ãÑdÉH á�µ°ûàŸG á«µ«à°SÓÑdG OGƒŸGh OGƒŸG

. á«fó©ŸG ÒZ áfôŸG Ö«HÉfC’G , �õ©dGh

  

   �.�.P º«£ØdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 152 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

  á«fƒfÉ�dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª�d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : �``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , 136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 11.a.indd   3 2/27/18   10:07 AM

-114-



(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115203 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 23 áÄØdG »`a

. áWÉ«î�d •ƒ«N , áWÉ«î�d �õZ , è«°ùædG »`a  áeóîà°ùŸG •ƒ«ÿGh �õ¨dG

 

   �.�.P º«£ØdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 152 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

  á«fƒfÉ�dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª�d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : �``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , 136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

115204 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 24 áÄØdG »`a

. óFGƒŸG á«£ZCG ¢TGôØdG á«£ZCG è«°ùædG , äÉLƒ°ùæŸG �FGóHh äÉLƒ°ùæŸG

 

   �.�.P º«£ØdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 152 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

  á«fƒfÉ�dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª�d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : �``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , 136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 11.a.indd   4 2/27/18   10:07 AM
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115205 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 27 áÄØdG »`a

 á«£¨àd iôNCG OGƒeh äÉ«°VQC’G ¢Tôa ™ª°ûeh Ò°ü²G ¢TQÉØeh ô°ü²Gh §°ùÑdGh OÉé°ùdG

. á«é«°ùf ÒZ OGƒe øe ¿GQó÷G ¢�Y ��©J äGRô£e äÉ«°VQC’G

  

   �.�.P º«£ØdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 152 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/12/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

  á«fƒfÉ�dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª�d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : �``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£�°S , 136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

115206 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 28  áÄØdG »`a 

 ó«Y Iôé°ûd áæjR ,  á«°VÉjôdG äGhOC’Gh ájRÉæª÷G á°VÉjôdG äGhOCG  ,  Ö©�dG äGhOCGh Ö©�dG

 , äÓØ²G ÜÉ©dCG , (ÜÉ``©dCG) á`«```Ñ°ûÿG äGô```µdG , (ÜÉ©```dCG) á```«Ñ°ûÿG ÊÉæ�dG áÑ©d , OÓ«ŸG

 , á«��²G ÜÉ©dC’G , á°VÉjô�d äGôc , á«LQÉÿG á«Mƒ�dG ÜÉ©dC’G , á«LQÉÿG á«°VÉjôdG ÜÉ©dC’G

 óYGƒb , OÓ«ŸG ó«Y äÉ©bôØe , á«YÉæ£°U’G OÓ«ŸG ó«Y QÉé°TCG , äGôµdG ÜÉ©dC’ äÉ```µÑ°T

 . �ª°ùdG ó«°U äGó©e , á«°VÉjôdG äGó©ŸG , á�jƒ£dG OÓ«ŸG ó«Y ÜQGƒL , OÓ«ŸG ó«Y Iôé°T

   �.�.P º«£ØdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 152 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/12/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

  á«fƒfÉ�dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª�d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : �``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , 136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 11.a.indd   5 2/27/18   10:07 AM
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(1233) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115207 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 31 áÄØdG »`a

 äGhGô°†ÿGh ¬``cGƒØdG , á«²G äÉfGƒ«²G , äÉHÉ¨dGh ÚJÉ°ùÑdG äÉé```àæeh á``«YGQõdG äÉ```éàæŸG

 âÑæŸG Ò©°ûdG , äÉfGƒ«²ÉH á°UÉÿG á«FGò¨dG OGƒŸG á«©```«Ñ£dG QƒgõdGh äÉJÉÑædG áLRÉ£dG

. QhòÑdG , OÓ«ŸG QÉé°TCG á÷É©ŸG ÒZh �ÉÿG QhòÑdGh �Ó¨dG â�ŸG

 

   �.�.P º«£ØdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 152 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

  á«fƒfÉ�dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª�d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : �``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , 136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

101890 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

. á«©«Ñ£dG ÜÉ°ûYC’G , �°ù©dG

  

   �.�.¢T ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d AGô°†ÿG áæ÷G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 3299 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/4/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 11.a.indd   6 3/1/18   10:38 AM
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اجلريدة الر�سمية العدد )1233(

�إعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال 

ملكيتهــا وفقـــا لأحكـــام املـــادة )٧/٩٤( من قانــون حقوق امللكيــة ال�سناعيــة ال�ســـادر باملر�ســـوم 

ال�سلطاين رقم 6٧/2٠٠٨ .

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 6٤3٩6

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠1٨/2/1٩م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٩53 فـي 2٠11/12/1٧م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : برادات مطرح �ش.م.م  

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ظالل اخلليج املتكاملة �ش.م.م 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : املوالح ال�سمالية , ال�سيب , حمافظة م�سقط 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عمان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٧/12/1٤م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/2/2٠م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٩٩3٩

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠2/6/٩م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٧٠3 فـي 2٠٠1/٩/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : �سبين�ش هولدنغ لبنان �ش.م.ل

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سبين�ش اي بي ليميتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : جزر كاميان - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ام اند �سي كوربورت �سريفي�سز ليميتد , �ش.ب : 3٠٩ جي تي , 

اوغالنـــد هـــاو�ش , �ســوث ت�ســر�ش �سرتيــت , جورجيــا تـــاون , 

جراند كامين , جزر الكامين   

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : جزر الكامين  

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٨/2/5م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/2/2٠م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1233(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٤٠٤٩1

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠٨/2/2م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٨33 فـي 2٠٠٧/2/1٧م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : �سبين�ش هولدنغ لبنان �ش.م.ل

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سبين�ش اي بي ليميتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : جزر كاميان - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ام اند �سي كوربورت �سريفي�سز ليميتد , �ش.ب : 3٠٩ جي تي , 

اوغالنـــد هـــاو�ش , �ســوث ت�ســر�ش �سرتيــت , جورجيــا تـــاون , 

جراند كامين , جزر الكامين    

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : جزر الكامين  

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٨/2/5م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/2/2٠م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٨٧15٠

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : ٤3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠15/5/12م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1٠٨٤ فـي 2٠1٤/12/2٨م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : �سبين�ش هولدنغ لبنان �ش.م.ل

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سبين�ش اي بي ليميتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : جزر كاميان - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ام اند �سي كوربورت �سريفي�سز ليميتد , �ش.ب : 3٠٩ جي تي , 

اوغالنـــد هـــاو�ش , �ســوث ت�ســر�ش �سرتيــت , جورجيــا تـــاون , 

جراند كامين , جزر الكامين   

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : جزر الكامين  

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٨/2/5م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/2/2٠م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 663٩٤

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 21

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠11/12/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٩3٩ فـي 2٠11/٧/16م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : بورميويل روككو اآند فيليو ا�ش.بي.ايه

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بريمودا اأكويزي�سنز ا�ش.اأر.ال

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اإيطالية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فيا كامبرييو 123 - 2٠12 ميالن - اإيطاليا

جهــة م�ســروع اال�ستغــــالل :اإيطاليا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠12/1/25م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/2/2٠م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٩٩6٧6

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 36

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠1٧/2/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 116٧ فـي 2٠16/1٠/23م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ذا ت�سوب كوربوري�سن

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ايه �سي اإي اأي ان ايه هولدينغز انك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ٤36 والنات �سرتيت , فيالدلفيا , بن�سلفانيا 1٩1٠6, الوليات 

املتحدة الأمريكية 

جهــة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠16/1/15م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/2/2٠م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 23٠56

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : ٩

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠٤/٩/٨م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٧6٩ فـي 2٠٠٤/6/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : اإي�سيلور انرتنا�سيونال )كومباجني جينريال دي اوبتيكيو(

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اإي�سيلور انرتنا�سيونال

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1٤٧ ريو دي باري�ش ٩٤22٠ �سرينتون يل بونت , فرن�سا  

جهــة م�ســروع اال�ستغــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٧/11/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/2/2٠م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 23٩65

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : ٩

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠٤/1٠/11م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٧٧٠ فـي 2٠٠٤/٧/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : اإي�سيلور انرتنا�سيونال )كومباجني جينريال دي اوبتيكيو(

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اإي�سيلور انرتنا�سيونال

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1٤٧ ريو دي باري�ش ٩٤22٠ �سرينتون يل بونت , فرن�سا  

جهــة م�ســروع اال�ستغــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٧/11/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/2/2٠م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 23٩6٨

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : ٩

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠٤/1٠/11م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٧٧٠ فـي 2٠٠٤/٧/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : اإي�سيلور انرتنا�سيونال )كومباجني جينريال دي اوبتيكيو(

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اإي�سيلور انرتنا�سيونال

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1٤٧ ريو دي باري�ش ٩٤22٠ �سرينتون يل بونت , فرن�سا  

جهــة م�ســروع اال�ستغــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٧/11/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/2/2٠م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 26٠٨٨

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : ٩

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠5/1/3٠م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٧٧5 فـي 2٠٠٤/٩/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : اإي�سيلور انرتنا�سيونال )كومباجني جينريال دي اوبتيكيو(

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اإي�سيلور انرتنا�سيونال

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1٤٧ ريو دي باري�ش ٩٤22٠ �سرينتون يل بونت , فرن�سا  

جهــة م�ســروع اال�ستغــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٧/11/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/2/2٠م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٤٩56٧

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : ٩

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠٩/3/٨م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٨٧1 فـي 2٠٠٨/٩/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : اإي�سيلور انرتنا�سيونال )كومباجني جينريال دي اوبتيكيو(

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اإي�سيلور انرتنا�سيونال

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1٤٧ ريو دي باري�ش ٩٤22٠ �سرينتون يل بونت , فرن�سا  

جهــة م�ســروع اال�ستغــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٧/11/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/2/2٠م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٤٩56٨

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : ٩

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠٩/3/٨م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٨٧1 فـي 2٠٠٨/٩/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : اإي�سيلور انرتنا�سيونال )كومباجني جينريال دي اوبتيكيو(

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اإي�سيلور انرتنا�سيونال

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1٤٧ ريو دي باري�ش ٩٤22٠ �سرينتون يل بونت , فرن�سا  

جهــة م�ســروع اال�ستغــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٧/11/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/2/2٠م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 5٧٤٩1

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : ٩

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠1٠/٧/2٨م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٩٠٧ فـي 2٠1٠/3/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : اإي�سيلور انرتنا�سيونال )كومباجني جينريال دي اوبتيكيو(

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اإي�سيلور انرتنا�سيونال

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1٤٧ ريو دي باري�ش ٩٤22٠ �سرينتون يل بونت , فرن�سا  

جهــة م�ســروع اال�ستغــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٧/11/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/2/2٠م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة :  55٧5

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :  12

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠5/1/1٨م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٧٧٨ فـي 2٠٠٤/11/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :  �ستاجلروبر اوتو جروبر اأج   

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : رميا تيب توب اي جي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : جروبري �سرتا�سي 65 ٨55٨6 بوينج , اأملانيا   

جهــة م�ســروع اال�ستغــــالل : اأملانيا  

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٧/11/23م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/2/15م
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رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 74802

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 33

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2013/7/9م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 999 فـي 2013/2/2م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : جون ديور اأند �سنز ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : باكاردى اأند كومبني ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : ليختن�ستاينية- التجارة وال�سناعة 

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : اأيولي�سرتا�سه 5 ، 9490 فادوز ، ليختن�ستاين 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : ليختن�ستاين

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/8/8م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/6م

رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 4288

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 1992/12/22م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 489 فـي 1992/10/17م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ال�شركة الوطنية العمانية ملنتجات الألبان �ش.م.ع.م 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �شركة برادات مطرح �ش م م 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 1811 ، ر.ب : 130 ، �شلطنة عمان

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �شلطنة عمان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/2/15م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/15م
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رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 6143

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 1992/12/22م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 489 فـي 1992/10/17م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ال�شركة الوطنية العمانية ملنتجات الألبان �ش.م.ع.م 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �شركة برادات مطرح �ش م م 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 1811 ، ر.ب : 130 ، �شلطنة عمان

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �شلطنة عمان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2016/12/25م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/15م

رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 6207

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 1992/12/22م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 489 فـي 1992/10/17م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ال�شركة الوطنية العمانية ملنتجات الألبان �ش.م.ع.م 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �شركة برادات مطرح �ش م م 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 1811 ، ر.ب : 130 ، �شلطنة عمان

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �شلطنة عمان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2016/12/25م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/15م
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رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 14933

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 7

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2005/1/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 778 فـي 2004/11/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : �شريز براندز اإل اإل �شي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �شتانلي بالك اآند ديكر ، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�شناعة 

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 1000 �شتانلــي درايــف ، مدينـــة نيو بريـــنت ، وليـــة كونكتيـــكت 

06053 ، الوليات املتحدة الأمريكية 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/8/25م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/15م

رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 9380

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2001/7/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 688 فـي 2001/2/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : بويهرجنر اجنيلهامي كوربوريت �شينرت جي ام بي ات�ش

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بويهرجنر اجنيلهامي فارما جي ام بي اإت�ش اآند كو ، كيه جي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�شناعة 

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 55218 اجنيلهامي ، اأملانيا 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : اأملانيا 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/12/13م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/12م
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رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 9516

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2001/7/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 688 فـي 2001/2/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : بويهرجنر اجنيلهامي كوربوريت �شينرت جي ام بي ات�ش

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بويهرجنر اجنيلهامي فارما جي ام بي اإت�ش اآند كو ، كيه جي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�شناعة 

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 55218 اجنيلهامي ، اأملانيا 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : اأملانيا 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/12/13م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/12م

رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 3402

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 1995/4/24م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 545 فـي 1995/2/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ويال جي ام بي ات�ش

ا�ش  ات�ش اف �شي بر�شتيج انرتنا�شيونال هولدينغ �شوي�شرا  ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : 

ايه اآر ال

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : ت�شيمني لويـــ�ش - هيوبــــرت 1 - 3 ، 1213 بيتيــت - لن�شـــي ، 

�سوي�سرا

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2016/8/5م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/12م
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رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 3403

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 11

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 1995/11/22م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 558 فـي 1995/9/2 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ويال جي ام بي ات�ش

ا�ش  ات�ش اف �شي بر�شتيج انرتنا�شيونال هولدينغ �شوي�شرا  ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : 

ايه اآر ال

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : ت�شيمـني لويـ�ش - هيوبـــــرت 1 - 3 ، 1213 بيتيت - لن�شــــي ، 

�سوي�سرا

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2016/8/5م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/12م

رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 3404

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 1995/4/24م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 545 فـي 1995/2/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ويال جي ام بي ات�ش

ا�ش  ات�ش اف �شي بر�شتيج انرتنا�شيونال هولدينغ �شوي�شرا  ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : 

ايه اآر ال

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

ت�شيمـــني لويـــ�ش - هيوبـــــرت 1 - 3 ، 1213 بيتيــت - لن�شــــي ،  العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 

�سوي�سرا

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2016/8/5م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/12م
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رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 3405

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 1995/4/24م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 545 فـي 1995/2/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ويال جي ام بي ات�ش

ا�ش  ات�ش اف �شي بر�شتيج انرتنا�شيونال هولدينغ �شوي�شرا  ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : 

ايه اآر ال

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

ت�شيمـــني لويـــ�ش - هيوبـــــرت 1 - 3 ، 1213 بيتيــت - لن�شــــي ،  العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 

�سوي�سرا

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2016/8/5م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/12م

رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 3406

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 1995/4/24م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 545 فـي 1995/2/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ويال جي ام بي ات�ش

ا�ش  ات�ش اف �شي بر�شتيج انرتنا�شيونال هولدينغ �شوي�شرا  ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : 

ايه اآر ال

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

ت�شيمـــني لويـــ�ش - هيوبـــــرت 1 - 3 ، 1213 بيتيــت - لن�شــــي ،  العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 

�سوي�سرا

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2016/8/5م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/12م
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رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 3407

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 1995/4/24م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 545 فـي 1995/2/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ويال جي ام بي ات�ش

ا�ش  ات�ش اف �شي بر�شتيج انرتنا�شيونال هولدينغ �شوي�شرا  ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : 

ايه اآر ال

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

ت�شيمـــني لويـــ�ش - هيوبـــــرت 1 - 3 ، 1213 بيتيــت - لن�شــــي ،  العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 

�سوي�سرا

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2016/8/5م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/12م

رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 3408

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 1995/4/24م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 545 فـي 1995/2/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ويال جي ام بي ات�ش

ا�ش  ات�ش اف �شي بر�شتيج انرتنا�شيونال هولدينغ �شوي�شرا  ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : 

ايه اآر ال

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

ت�شيمـــني لويـــ�ش - هيوبـــــرت 1 - 3 ، 1213 بيتيــت - لن�شــــي ،  العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 

�سوي�سرا

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2016/8/5م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/12م
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رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 3409

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 1995/4/24م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 545 فـي 1995/2/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ويال جي ام بي ات�ش

ا�ش  ات�ش اف �شي بر�شتيج انرتنا�شيونال هولدينغ �شوي�شرا  ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : 

ايه اآر ال

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

ت�شيمـــني لويـــ�ش - هيوبـــــرت 1 - 3 ، 1213 بيتيــت - لن�شــــي ،  العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 

�سوي�سرا

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2016/8/5م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/12م

رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 3410

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 1995/4/24م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 545 فـي 1995/2/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ويال جي ام بي ات�ش

ا�ش  ات�ش اف �شي بر�شتيج انرتنا�شيونال هولدينغ �شوي�شرا  ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : 

ايه اآر ال

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

ت�شيمـــني لويـــ�ش - هيوبـــــرت 1 - 3 ، 1213 بيتيــت - لن�شــــي ،  العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 

�سوي�سرا

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2016/8/5م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/12م
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رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 3411

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 1995/4/24م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 545 فـي 1995/2/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ويال جي ام بي ات�ش

ا�ش  ات�ش اف �شي بر�شتيج انرتنا�شيونال هولدينغ �شوي�شرا  ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : 

ايه اآر ال

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

ت�شيمـــني لويـــ�ش - هيوبـــــرت 1 - 3 ، 1213 بيتيــت - لن�شــــي ،  العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 

�سوي�سرا

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2016/8/5م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/12م

رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 3412

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 1995/4/24م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 545 فـي 1995/2/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ويال جي ام بي ات�ش

ا�ش  ات�ش اف �شي بر�شتيج انرتنا�شيونال هولدينغ �شوي�شرا  ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : 

ايه اآر ال

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

ت�شيمـــني لويـــ�ش - هيوبـــــرت 1 - 3 ، 1213 بيتيــت - لن�شــــي ،  العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 

�سوي�سرا

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2016/8/5م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/12م
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رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 3413

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 1995/4/24م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 545 فـي 1995/2/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ويال جي ام بي ات�ش

ا�ش  ات�ش اف �شي بر�شتيج انرتنا�شيونال هولدينغ �شوي�شرا  ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : 

ايه اآر ال

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

ت�شيمـــني لويـــ�ش - هيوبـــــرت 1 - 3 ، 1213 بيتيــت - لن�شــــي ،  العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 

�سوي�سرا

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2016/8/5م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/12م

رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 3414

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 11

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 1995/11/22م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 558 فـي 1995/9/2م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ويال جي ام بي ات�ش

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ات�ش اف �شي بر�شتيج انرتنا�شيونال هولدينغ �شوي�شرا ا�ش 

ايه اآر ال

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

ت�شيمـــني لويـــ�ش - هيوبـــــرت 1 - 3 ، 1213 بيتيــت - لن�شــــي ،  العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 

�سوي�سرا

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2016/8/5م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/12م
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رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 3415

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 1995/4/24م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 545 فـي 1995/2/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ويال جي ام بي ات�ش

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ات�ش اف �شي بر�شتيج انرتنا�شيونال هولدينغ �شوي�شرا ا�ش 

ايه اآر ال

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

ت�شيمـــني لويـــ�ش - هيوبـــــرت 1 - 3 ، 1213 بيتيــت - لن�شــــي ،  العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 

�سوي�سرا

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2016/8/5م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/12م

رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 3416

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 1995/4/24م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 545 فـي 1995/2/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ويال جي ام بي ات�ش

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ات�ش اف �شي بر�شتيج انرتنا�شيونال هولدينغ �شوي�شرا ا�ش 

ايه اآر ال

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

ت�شيمـــني لويـــ�ش - هيوبـــــرت 1 - 3 ، 1213 بيتيــت - لن�شــــي ،  العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 

�سوي�سرا

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2016/8/5م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/12م
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رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 3521

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 1995/4/11م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 544 فـي 1995/2/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ويال جي ام بي ات�ش

ا�ش  ات�ش اف �شي بر�شتيج انرتنا�شيونال هولدينغ �شوي�شرا  ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : 

ايه اآر ال

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

ت�شيمـــني لويـــ�ش - هيوبـــــرت 1 - 3 ، 1213 بيتيــت - لن�شــــي ،  العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 

�سوي�سرا

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2016/8/5م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/12م

رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 15525

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2003/12/14م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 746 فـي 2007/7/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ويال جي ام بي ات�ش

ا�ش  ات�ش اف �شي بر�شتيج انرتنا�شيونال هولدينغ �شوي�شرا  ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : 

ايه اآر ال

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

ت�شيمـــني لويـــ�ش - هيوبـــــرت 1 - 3 ، 1213 بيتيــت - لن�شــــي ،  العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 

�سوي�سرا

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2016/8/5م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/12م
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رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 18761

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2004/6/12م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 760 فـي 2004/2/7م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ويال جي ام بي ات�ش

ا�ش  ات�ش اف �شي بر�شتيج انرتنا�شيونال هولدينغ �شوي�شرا  ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : 

ايه اآر ال

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

ت�شيمـــني لويـــ�ش - هيوبـــــرت 1 - 3 ، 1213 بيتيــت - لن�شــــي ،  العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 

�سوي�سرا

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2016/8/5م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/12م

رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 31592

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2006/4/23م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 793 فـي 2003/10/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ويال جي ام بي ات�ش

ا�ش  ات�ش اف �شي بر�شتيج انرتنا�شيونال هولدينغ �شوي�شرا  ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : 

ايه اآر ال

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

ت�شيمـــني لويـــ�ش - هيوبـــــرت 1 - 3 ، 1213 بيتيــت - لن�شــــي ،  العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 

�سوي�سرا

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2016/8/5م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/12م

-137-
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رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 32818

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2009/8/23م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 885 فـي 2009/4/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ويال جي ام بي ات�ش

ا�ش  ات�ش اف �شي بر�شتيج انرتنا�شيونال هولدينغ �شوي�شرا  ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : 

ايه اآر ال

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

ت�شيمـــني لويـــ�ش - هيوبـــــرت 1 - 3 ، 1213 بيتيــت - لن�شــــي ،  العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 

�سوي�سرا

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2016/8/5م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/12م

رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 40264

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2006/12/10م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 822 فـي 2006/9/2م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ويال جي ام بي ات�ش

ا�ش  ات�ش اف �شي بر�شتيج انرتنا�شيونال هولدينغ �شوي�شرا  ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : 

ايه اآر ال

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

ت�شيمـــني لويـــ�ش - هيوبـــــرت 1 - 3 ، 1213 بيتيــت - لن�شــــي ،  العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 

�سوي�سرا

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2016/8/5م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/12م
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رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 46491

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2008/7/7م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 858 فـي 2008/3/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ويال جي ام بي ات�ش

ا�ش  ات�ش اف �شي بر�شتيج انرتنا�شيونال هولدينغ �شوي�شرا  ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : 

ايه اآر ال

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

ت�شيمـــني لويـــ�ش - هيوبـــــرت 1 - 3 ، 1213 بيتيــت - لن�شــــي ،  العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 

�سوي�سرا

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2016/8/5م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/12م

رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 46658

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2008/8/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 859 فـي 2008/3/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ويال جي ام بي ات�ش

ا�ش  ات�ش اف �شي بر�شتيج انرتنا�شيونال هولدينغ �شوي�شرا  ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : 

ايه اآر ال

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

ت�شيمـــني لويـــ�ش - هيوبـــــرت 1 - 3 ، 1213 بيتيــت - لن�شــــي ،  العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 

�سوي�سرا

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2016/8/5م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/12م
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رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 46659

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2008/4/8م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 859 فـي 2008/3/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ويال جي ام بي ات�ش

ا�ش  ات�ش اف �شي بر�شتيج انرتنا�شيونال هولدينغ �شوي�شرا  ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : 

ايه اآر ال

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

ت�شيمـــني لويـــ�ش - هيوبـــــرت 1 - 3 ، 1213 بيتيــت - لن�شــــي ،  العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 

�سوي�سرا

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2016/8/5م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/12م

رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 85856

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2015/4/2م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1084 فـي 2014/12/28م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ويال جي ام بي ات�ش

ا�ش  ات�ش اف �شي بر�شتيج انرتنا�شيونال هولدينغ �شوي�شرا  ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : 

ايه اآر ال

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

ت�شيمـــني لويـــ�ش - هيوبـــــرت 1 - 3 ، 1213 بيتيــت - لن�شــــي ،  العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 

�سوي�سرا

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2016/8/5م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/12م
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رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 28267

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2009/5/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 872 فـي 2008/10/6م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : امانري�شورت�ش ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأمان جروب اأ�ش.اأيه.اأر.األ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : غرابين�شرتا�ش 17 ، 6340 بار ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/12/28م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/15م

رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 28271

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2013/12/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1022 فـي 2013/7/28م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : امانري�شورت�ش ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأمان جروب اأ�ش.اأيه.اأر.األ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : غرابين�شرتا�ش 17 ، 6340 بار ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/12/28م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/15م

-141-



اجلريدة الر�سمية العدد )1233(

رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 28272

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2009/5/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 872 فـي 2008/10/6م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : امانري�شورت�ش ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأمان جروب اأ�ش.اأيه.اأر.األ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : غرابين�شرتا�ش 17 ، 6340 بار ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/12/28م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/15م

رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 28273

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2009/5/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 872 فـي 2008/10/6م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : امانري�شورت�ش ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأمان جروب اأ�ش.اأيه.اأر.األ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : غرابين�شرتا�ش 17 ، 6340 بار ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/12/28م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/15م
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رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 28274

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 44

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2009/5/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 872 فـي 2008/10/6م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : امانري�شورت�ش ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأمان جروب اأ�ش.اأيه.اأر.األ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : غرابين�شرتا�ش 17 ، 6340 بار ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/12/28م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/15م

رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 28275

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 44

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2009/5/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 872 فـي 2008/10/6م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : امانري�شورت�ش ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأمان جروب اأ�ش.اأيه.اأر.األ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : غرابين�شرتا�ش 17 ، 6340 بار ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/12/28م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/15م
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رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 48517

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2009/5/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 872 فـي 2008/10/6م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : امانري�شورت�ش ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأمان جروب اأ�ش.اأيه.اأر.األ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : غرابين�شرتا�ش 17 ، 6340 بار ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/12/28م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/15م

رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 48518

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2009/5/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 872 فـي 2008/10/6م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : امانري�شورت�ش ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأمان جروب اأ�ش.اأيه.اأر.األ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : غرابين�شرتا�ش 17 ، 6340 بار ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/12/28م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/15م
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رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 48519

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2009/5/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 872 فـي 2008/10/6م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : امانري�شورت�ش ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأمان جروب اأ�ش.اأيه.اأر.األ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : غرابين�شرتا�ش 17 ، 6340 بار ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/12/28م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/15م

رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 48520

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 44

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2009/5/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 872 فـي 2008/10/6م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : امانري�شورت�ش ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأمان جروب اأ�ش.اأيه.اأر.األ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : غرابين�شرتا�ش 17 ، 6340 بار ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/12/28م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/15م
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رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 48521

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2009/5/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 872 فـي 2008/10/6م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : امانري�شورت�ش ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأمان جروب اأ�ش.اأيه.اأر.األ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : غرابين�شرتا�ش 17 ، 6340 بار ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/12/28م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/15م

رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 48522

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 16

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2009/5/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 872 فـي 2008/10/6م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : امانري�شورت�ش ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأمان جروب اأ�ش.اأيه.اأر.األ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : غرابين�شرتا�ش 17 ، 6340 بار ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/12/28م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/15م
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رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 48523

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 36

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2014/10/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1057 فـي 2014/5/4م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : امانري�شورت�ش ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأمان جروب اأ�ش.اأيه.اأر.األ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : غرابين�شرتا�ش 17 ، 6340 بار ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/12/28م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/15م

رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 48524

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2009/5/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 872 فـي 2008/10/6م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : امانري�شورت�ش ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأمان جروب اأ�ش.اأيه.اأر.األ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : غرابين�شرتا�ش 17 ، 6340 بار ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/12/28م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/15م
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رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 48525

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2009/5/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 872 فـي 2008/10/6م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : امانري�شورت�ش ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأمان جروب اأ�ش.اأيه.اأر.األ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : غرابين�شرتا�ش 17 ، 6340 بار ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/12/28م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/15م

رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 48526

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 16

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2009/5/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 872 فـي 2008/10/6م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : امانري�شورت�ش ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأمان جروب اأ�ش.اأيه.اأر.األ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : غرابين�شرتا�ش 17 ، 6340 بار ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/12/28م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/15م
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رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 48527

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 36

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2009/5/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 872 فـي 2008/10/6م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : امانري�شورت�ش ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأمان جروب اأ�ش.اأيه.اأر.األ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : غرابين�شرتا�ش 17 ، 6340 بار ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/12/28م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/15م

رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 48528

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2009/5/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 872 فـي 2008/10/6م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : امانري�شورت�ش ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأمان جروب اأ�ش.اأيه.اأر.األ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : غرابين�شرتا�ش 17 ، 6340 بار ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/12/28م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/15م
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رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 48529

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2009/5/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 872 فـي 2008/10/6م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : امانري�شورت�ش ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأمان جروب اأ�ش.اأيه.اأر.األ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : غرابين�شرتا�ش 17 ، 6340 بار ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/12/28م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/15م

رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 48530

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2009/5/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 872 فـي 2008/10/6م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : امانري�شورت�ش ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأمان جروب اأ�ش.اأيه.اأر.األ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : غرابين�شرتا�ش 17 ، 6340 بار ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/12/28م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/15م
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رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 48531

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2009/5/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 872 فـي 2008/10/6م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : امانري�شورت�ش ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأمان جروب اأ�ش.اأيه.اأر.األ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : غرابين�شرتا�ش 17 ، 6340 بار ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/12/28م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/15م

رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 48532

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 16

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2009/5/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 872 فـي 2008/10/6م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : امانري�شورت�ش ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأمان جروب اأ�ش.اأيه.اأر.األ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : غرابين�شرتا�ش 17 ، 6340 بار ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/12/28م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/15م
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رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 48533

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 36

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2009/5/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 872 فـي 2008/10/6م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : امانري�شورت�ش ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأمان جروب اأ�ش.اأيه.اأر.األ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : غرابين�شرتا�ش 17 ، 6340 بار ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/12/28م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/15م

رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 48534

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2009/5/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 872 فـي 2008/10/6م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : امانري�شورت�ش ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأمان جروب اأ�ش.اأيه.اأر.األ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : غرابين�شرتا�ش 17 ، 6340 بار ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/12/28م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/15م
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رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 48535

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2009/5/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 872 فـي 2008/10/6م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : امانري�شورت�ش ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأمان جروب اأ�ش.اأيه.اأر.األ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : غرابين�شرتا�ش 17 ، 6340 بار ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/12/28م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/15م

رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 48536

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2009/5/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 872 فـي 2008/10/6م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : امانري�شورت�ش ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأمان جروب اأ�ش.اأيه.اأر.األ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : غرابين�شرتا�ش 17 ، 6340 بار ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/12/28م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/15م
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رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 48537

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 44

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2009/5/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 872 فـي 2008/10/6م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : امانري�شورت�ش ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأمان جروب اأ�ش.اأيه.اأر.األ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : غرابين�شرتا�ش 17 ، 6340 بار ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/12/28م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/15م

رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 82861

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 16

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2014/10/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1057 فـي 2014/5/4م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : امانري�شورت�ش ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأمان جروب اأ�ش.اأيه.اأر.األ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : غرابين�شرتا�ش 17 ، 6340 بار ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/12/28م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/15م
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رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 82862

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 44

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2014/10/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1057 فـي 2014/5/4م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : امانري�شورت�ش ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأمان جروب اأ�ش.اأيه.اأر.األ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : غرابين�شرتا�ش 17 ، 6340 بار ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/12/28م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/15م

رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 82863

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2014/10/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1057 فـي 2014/5/4م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : امانري�شورت�ش ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأمان جروب اأ�ش.اأيه.اأر.األ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : غرابين�شرتا�ش 17 ، 6340 بار ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/12/28م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/15م
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رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 82864

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2014/10/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1057 فـي 2014/5/4م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : امانري�شورت�ش ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأمان جروب اأ�ش.اأيه.اأر.األ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : غرابين�شرتا�ش 17 ، 6340 بار ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/12/28م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/15م

رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 82865

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2014/9/7م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1054 فـي 2014/4/13م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : امانري�شورت�ش ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأمان جروب اأ�ش.اأيه.اأر.األ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : غرابين�شرتا�ش 17 ، 6340 بار ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/12/28م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/15م
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رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 82866

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 36

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2014/9/7م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1054 فـي 2014/4/13م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : امانري�شورت�ش ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأمان جروب اأ�ش.اأيه.اأر.األ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : غرابين�شرتا�ش 17 ، 6340 بار ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/12/28م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/15م

رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 82867

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2014/9/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1056 فـي 2014/4/27م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : امانري�شورت�ش ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأمان جروب اأ�ش.اأيه.اأر.األ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : غرابين�شرتا�ش 17 ، 6340 بار ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/12/28م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/15م
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رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 34012

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 12

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2006/8/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 805 فـي 2005/12/17م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : �شينياجن بريليان�ش جيني�ش اأوتوموبيل كو ، ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ها�شني اأوتوموبيل جروب هولدينج�ش كو.ال تي دي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سينية - التجارة وال�سناعة 

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 39 دواجنواجن �شرتيت ، دادوجن دي�شرتيك ، �شينياجن 110044 ، 

جمهورية ال�شني ال�شعبية 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : ال�شني

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/11/10م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/11م

رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 47377

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 14

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2008/5/12م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 858 فـي 2008/3/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ب�شتني اإنك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : فـيليب �شتني هولدينغ اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�شناعة 

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 169 اإي.فالغلر �شرتيت ، �شويت 1701 ، ميامي ، فلوريدا 33131 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/10/20م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/14م
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رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 14152

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2001/10/9م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 700 فـي 2001/8/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : او ام بى ، اإنك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأوباجى كو�شمي�شيتيكالز ال ال �شى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�شناعة 

3760 كيلـروى ايربـــــورت واى ، �شويــــت 500 ، لونـــغ بيـــــ�ش ،  العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :  

كاليفورنيا 90806 - الوليات املتحدة الأمريكية 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/10/27م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/21م

رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 29139

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2005/6/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 787 فـي 2005/3/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : او ام بى ، اإنك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأوباجى كو�شمي�شيتيكالز ال ال �شى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�شناعة 

3760 كيلـــروى ايربـــــورت واى ، �شويــــت 500 ، لونـــغ بيـــــ�ش ،  العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :  

كاليفورنيا 90806 - الوليات املتحدة الأمريكية 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/10/27م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/21م
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رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 29220

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2013/2/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 987 فـي 2012/10/13م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : او ام بى ، اإنك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأوباجى كو�شمي�شيتيكالز ال ال �شى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�شناعة 

3760 كيلـــروى ايربـــــورت واى ، �شويــــت 500 ، لونـــغ بيـــــ�ش ،  العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :  

كاليفورنيا 90806 - الوليات املتحدة الأمريكية 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/10/27م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/21م

رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 29221

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2013/2/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 987 فـي 2012/10/13م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : او ام بى ، اإنك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأوباجى كو�شمي�شيتيكالز ال ال �شى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�شناعة 

3760 كيلـــروى ايربـــــورت واى ، �شويــــت 500 ، لونـــغ بيـــــ�ش ،  العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :  

كاليفورنيا 90806 - الوليات املتحدة الأمريكية 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/10/27م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/21م
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رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 69800

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 44

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2012/7/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 966 فـي 2012/3/24م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : او ام بى ، اإنك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأوباجى كو�شمي�شيتيكالز ال ال �شى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�شناعة 

3760 كيلـــروى ايربـــــورت واى ، �شويــــت 500 ، لونـــغ بيـــــ�ش ،  العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :  

كاليفورنيا 90806 - الوليات املتحدة الأمريكية 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/10/27م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/21م

رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 69801

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2012/7/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 966 فـي 2012/3/24م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : او ام بى ، اإنك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأوباجى كو�شمي�شيتيكالز ال ال �شى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�شناعة 

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 3760 كيلــــروى ايربـــــورت واى ، �شويــــت 500 ، لونـــغ بيـــــ�ش ، 

كاليفورنيا 90806 - الوليات املتحدة الأمريكية 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/10/27م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/21م
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رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 69802

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2012/7/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 966 فـي 2012/3/24م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : او ام بى ، اإنك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأوباجى كو�شمي�شيتيكالز ال ال �شى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�شناعة 

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 3760 كيلــــروى ايربـــــورت واى ، �شويــــت 500 ، لونـــغ بيـــــ�ش ، 

كاليفورنيا 90806 - الوليات املتحدة الأمريكية 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/10/27م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/21م

رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 74277

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2013/3/24م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 994 فـي 2012/12/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : او ام بى ، اإنك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأوباجى كو�شمي�شيتيكالز ال ال �شى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�شناعة 

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 3760 كيلــــروى ايربـــــورت واى ، �شويــــت 500 ، لونـــغ بيـــــ�ش ، 

كاليفورنيا 90806 - الوليات املتحدة الأمريكية 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/10/27م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/21م
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رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 74280

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2013/9/22م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1013 فـي 2013/5/19م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : او ام بى ، اإنك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأوباجى كو�شمي�شيتيكالز ال ال �شى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�شناعة 

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 3760 كيلــــروى ايربـــــورت واى ، �شويــــت 500 ، لونـــغ بيـــــ�ش ، 

كاليفورنيا 90806 - الوليات املتحدة الأمريكية 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/10/27م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/21م

رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 74281

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2013/9/22م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1013 فـي 2013/5/19م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : او ام بى ، اإنك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأوباجى كو�شمي�شيتيكالز ال ال �شى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�شناعة 

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 3760 كيلــــروى ايربـــــورت واى ، �شويــــت 500 ، لونـــغ بيـــــ�ش ، 

كاليفورنيا 90806 - الوليات املتحدة الأمريكية 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/10/27م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/21م
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رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 79892

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2014/3/26م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1034 فـي 2013/11/17م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : او ام بى ، اإنك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأوباجى كو�شمي�شيتيكالز ال ال �شى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�شناعة 

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 3760 كيلــــروى ايربـــــورت واى ، �شويــــت 500 ، لونـــغ بيـــــ�ش ، 

كاليفورنيا 90806 - الوليات املتحدة الأمريكية 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/10/27م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/21م

رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 79893

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2014/3/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1033 فـي 2013/11/10م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : او ام بى ، اإنك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأوباجى كو�شمي�شيتيكالز ال ال �شى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�شناعة 

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 3760 كيلــــروى ايربـــــورت واى ، �شويــــت 500 ، لونـــغ بيـــــ�ش ، 

كاليفورنيا 90806 - الوليات املتحدة الأمريكية 

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/10/27م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/21م
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رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 46948

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 31

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2008/8/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 859 فـي 2008/3/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : اإينزا ليميتيد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكيـة : �إنز�فورت نيوزيالند �إنرتنا�شيونال ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : نيوزلندية - �لتجارة و�ل�شناعة 

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 20 موناهان رود ، ماونت ويلينجتون ، �أوكالند ، نيوزيالند�

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : نيوزيالند�

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/1/19م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/26م

رقـــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــــة : 109561

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2017/10/9م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1201 فـي 2017/7/9م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : جنم تنوف للتجارة

ا�سم من انتقلت اإليه امللكيـة : �آفاق بو�بة م�شقط لال�شتثمار �ش.م.م  

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :  عمانية - �لتجارة و�ل�شناعة 

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 1322 ر.ب : 133 ، �شلطنة عمان

جهـــة م�ســـروع اال�ستغـــالل : �شلطنة عمان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/2/20م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/27م
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مكتب خالد الوهيبي للمحاماة واال�شت�شارات القانونية

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة �شوبهـا خلدمـات التجـارة واملقـاوالت �ش.م.م

يعلـن مكتب خالد �لوهيبي للمحاماة و�ال�ست�سار�ت �لقانونية �أنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سوبهـا 

بالرقـم  �لـتجـاري  �ل�سجـل  �أمانـة  لدى  و�مل�سجلـة   , �ش.م.م  و�ملقـاوالت  �لتجـارة  خلدمـات 

متثيــل  حق  وحــــده  وللم�سفـي   , 2017/11/1م  �ملوؤرخ  �ل�سركاء  التفاق  وفقا   ,  1099635

�ل�سركة فـي �لت�سفـية �أمام �لغـري , وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي 

تتعلق باأعمــال �ل�سركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

اخلويـر - بناية بنـك �شحـار - بالقـرب من مدر�شة دوحـة االأدب

 �شارع رقم : 233 - مبنى رقم : 25 - مكتب رقم : 301 - الطابق الثالث

�ش.ب : 194 ر.ب : 130 العذيبة

هاتف رقم : 24475777 - 24475556 فاك�ش رقم : 24475888

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي

مكتـب �شــاه للتدقيــق - حما�شبــون

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة املدينــة الرتفيهيـة �ش.م.م

يعلن مكتـب �ســاه للتدقيــق - حما�سبــون - �أنـه يقـوم بت�سفـية �سركة �ملدينة �لرتفيهية �ش.م.م , 

و�مل�سجلـة لدى �أمانـة �ل�سجـل �لـتجـاري بالرقـم 1157828 , وللم�سفـي وحــــده حق متثيــل 

�ل�سركة فـي �لت�سفـية �أمام �لغـري , وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي 

تتعلق باأعمــال �ل�سركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

�ش.ب : 2508 ر.ب : 112 روي

هاتـف رقــم : 24707654 - 24786151 فاكـ�ش رقـم : 24786751

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي
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مكتــب اأر�ش الو�شـــن ال�شاملـــة

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية 

ل�شركـة زهـرة ال�شوحمـان املتحـدة للتجـارة واملقـاوالت - ت�شامنيــة

يعلـن مكتــب �أر�ش �لو�ســـن �ل�ساملـــة �أنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة زهرة �ل�سوحمان �ملتحدة 

للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية , و�مل�سجلـة لدى �أمانـة �ل�سجـل �لـتجـاري بالرقـم 1168886 , 

وفقــا التفـــاق �ل�سركــــــــاء �ملــــوؤرخ 2018/2/7م , وللم�سفــــــــي وحـــــــده حــــق متثيــــــل �ل�سركـــــة 

فـي �لت�سفـية �أمام �لغـري , وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق 

باأعمــال �ل�سركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

 حمافظــة جنوب الباطنة

�ش.ب : 996 ر.ب : 121

هاتـف رقــم : 99332024

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي

مبـارك بن عبداللـه بن زهـران ال�شلطـي

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية 

ل�شركـة ال�شلطـي للتجـارة واملقـاوالت مبـارك واأخيـه زهـران - ت�شامنيـة

يعلـن مبـارك بن عبد�للـه بن زهـر�ن �ل�سلطـي �أنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �ل�سلطي للتجارة 

�أمانــــة �ل�سجـــل �لـتجـاري  و�ملقاوالت مبـارك و�أخيــه زهــر�ن - ت�سامنية , و�مل�سجلـة لـــدى 

بالرقـم 1095137 , وللم�سفـي وحــــده حق متثيــل �ل�سركة فـي �لت�سفـية �أمام �لغـري , وعلـــى 

�جلميع مر�جعة �مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

واليـــة الر�شتاق - حمافظــة جنوب الباطنة

هاتـف رقــم : 99219583

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي
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عدنـان بن عثمـان بن �شليمـان البلو�شـي

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة بدر بن عثمان واإخوانه �ش.م.م

عثمان  بن  بدر  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  �أنـه  �لبلو�سـي  �سليمـان  بن  عثمـان  بن  عدنـان  يعلـن 

1802682 , وفقا لقر�ر  �أمانـة �ل�سجـل �لـتجـاري بالرقـم  , و�مل�سجلـة لدى  و�إخو�نه �ش.م.م 

جمعية �ل�سركاء �ملوؤرخ 2018/2/11م , وللم�سفـي وحــــده حق متثيــل �ل�سركة فـي �لت�سفـية 

�أمام �لغـري , وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

�ش.ب : 2769 ر.ب : 112

هاتـف رقــم : 94404506

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي

اأحمـد بن �شلطـان بن حممـد احلجـري\

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة املركـز القانونـي للتدريـب �ش.م.م

�لقانونـي  �ملركـز  �أنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة  �سلطـان بن حممـد �حلجـري  �أحمـد بن  يعلـن 

للتدريـب �ش.م.م , و�مل�سجلـة لدى �أمانـة �ل�سجـل �لـتجـاري بالرقـم 1805169 , وفقا لقر�ر 

جمعية �ل�سركاء �ملوؤرخ 2018/2/4م , وللم�سفـي وحــــده حق متثيــل �ل�سركة فـي �لت�سفـية 

�أمام �لغـري , وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

�ش.ب : 2480 ر.ب : 133

هاتـف رقــم : 99446767

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي
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خميـ�ش بن حمـمود بـن اأحمـد البلو�شـي

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة بهجـة العمقـات للتجـارة - ت�شامنيـة

�لعمقـات  �أنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة بهجـة  �لبلو�سـي  �أحمـد  بـن  يعلـن خميـ�ش بن حمـمود 

للتجـارة - ت�سامنيـة , و�مل�سجلـة لدى �أمانـة �ل�سجـل �لـتجـاري بالرقـم 1021579 , وفقا لقر�ر 

جمعية �ل�سركاء �ملوؤرخ 2018/2/7م , وللم�سفـي وحــــده حق متثيــل �ل�سركة فـي �لت�سفـية 

�أمام �لغـري , وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

�ش.ب : 244 ر.ب : 115

هاتـف رقــم : 92785567

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي

فاطمــة بنت حبيــب بن ح�شــن 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة الب�شائر املتحدة �ش.م.م

 , �ش.م.م  �ملتحدة  �لب�سائر  �سركـــة  بت�سفـية  تقـوم  �أنـها  بن ح�ســن  بنت حبيــب  فاطمــة  تعلـن 

�ل�سركاء  جمعية  لقر�ر  وفقا   ,  1722093 بالرقـم  �لـتجـاري  �ل�سجـل  �أمانـة  لدى  و�مل�سجلـة 

�ملوؤرخ 2018/2/7م , وللم�سفـية وحدها حق متثيــل �ل�سركة فـي �لت�سفـية �أمام �لغـري , وعلى 

�جلميع مر�جعة �مل�سفـية فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمال �ل�سركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

�ش.ب : 94 ر.ب : 131

هاتـف رقــم : 99382881

كمــــا تدعــــو �مل�سفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـية 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـية
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خالــد بن عبـداللـه بن يو�شــف الهـادي 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة املـدى التجاريــة - تو�شيـة

يعلـــن خالــد بن عبـد�للـــه بن يو�ســـف �لهـادي �أنــــه يقــــوم بت�سفـيــة �سركـــة �ملــــدى �لتجاريــة - 

تو�سيــــة , و�مل�سجلــــة لـــدى �أمانــــة �ل�سجـــل �لـتجــــاري بالرقـم 1083312 , وللم�سفـي وحــــده 

حق متثيــل �ل�سركة فـي �لت�سفـية �أمام �لغـري , وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�سفـي فـي كافة 

�الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

�ش.ب : 254 ر.ب : 116 ميناء الفحل 

هاتـف رقــم : 95513493

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي

عبداللـه بن درويـ�ش بن عبدالـله البلو�شـي

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة الر�شالــة للم�شاريــع �ش.م.م

يعلن عبد�للـه بن درويـ�ش بن عبد�لـله �لبلو�سي �أنـه يقوم بت�سفـية �سركة �لر�سالـة للم�ساريــع 

�ش.م.م , و�مل�سجلـة لدى �أمانـة �ل�سجـل �لـتجـاري بالرقـم 1107932 , وللم�سفـي وحده حق 

كافة  فـي  �مل�سفـي  مر�جعـــــة  �جلميــــع  وعلـــى   , �لغـري  �أمام  �لت�سفـية  فـي  �ل�سركة  متثيــل 

�الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

املوالح اجلنوبية - واليـــة ال�شيــب 

�ش.ب : 1134 ر.ب : 111

هاتـف رقــم : 92109109

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي
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عبداملـلك بن عبداللـه بن �شالــم الرواحــي 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة االأنامــل العربيــة للتجــارة �ش.م.م

يعلـن عبد�ملـلك بن عبد�للـه بن �سالــم �لرو�حــي �أنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �الأنامــل �لعربيــة 

1039409 , وفقا لقر�ر  للتجــارة �ش.م.م , و�مل�سجلـة لدى �أمانـة �ل�سجـل �لـتجـاري بالرقـم 

جمعية �ل�سركاء �ملوؤرخ 2018/2/7م , وللم�سفـي وحــــده حق متثيــل �ل�سركة فـي �لت�سفـية 

�أمام �لغـري , وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

�ش.ب : 139 ر.ب : 418

هاتـف رقــم : 99235556

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي

عبدالـله بن يو�شــف بن �شعيـد البلو�شــي

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركــة االجتــاه اخلامـــ�ش �ش.م.م

يعلـن عبد�لـله بن يو�ســف بن �سعيـد �لبلو�ســي �أنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �الجتــاه �خلامـــ�ش 

�ش.م.م , و�مل�سجلـة لــدى �أمانـــة �ل�سجـــل �لـتجـاري بالرقــم 1009505 , وفقــا لقــر�ر جمعيــة 

�أمام  �لت�سفـية  فـي  �ل�سركة  , وللم�سفـي وحــــده حق متثيــل  2018/1/23م  �ملوؤرخ  �ل�سركاء 

�ل�سركـة  باأعمــال  تتعلق  �لتي  �الأمور  كافة  فـي  �مل�سفـي  , وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة  �لغـري 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

�ش.ب : 3181 ر.ب : 111

هاتـف رقــم : 92426993

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي

-171-



اجلريدة الر�سمية العدد )1233(

حبيــب بن خلفــان بن �شعيــد الغ�شينــي

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة نقــاء البلــــور �ش.م.م

يعلـن حبيــب بن خلفــان بن �سعيــد �لغ�سينــي �أنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة نقــاء �لبلــــور �ش.م.م , 

و�مل�سجلـــة لــدى �أمانـة �ل�سجــــل �لـتجـاري بالرقـم 1061253 , وفقــــا لقــر�ر جمعيـــة �ل�سركـــاء 

�ملوؤرخ 2018/2/7م , وللم�سفـي وحــــده حق متثيــل �ل�سركة فـي �لت�سفـية �أمام �لغـري , وعلـــى 

�جلميـع مر�جعة �مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

�ش.ب : 270 ر.ب : 134

هاتـف رقــم : 99786039

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة الكوكــب البالتينــي �ش.م.م

يعلـن حبيــب بن خلفــان بن �سعيــد �لغ�سينــي �أنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �لكوكب �لبالتيني 

�ش.م.م , و�مل�سجلـــة لــدى �أمانـة �ل�سجــــل �لـتجـاري بالرقـم 1060804 , وفقــــا لقــر�ر جمعيـــة 

�أمام  �لت�سفـية  فـي  �ل�سركة  وحــــده حق متثيــل  وللم�سفـي   , 2018/2/7م  �ملوؤرخ  �ل�سركـــاء 

�لغـري , وعلـــى �جلميـع مر�جعة �مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة على 

�لعنو�ن �الآتـي : 

�ش.ب : 270 ر.ب : 134

هاتـف رقــم : 99786039

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي
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عبداللـه بن �شالـم بن نا�شـر الوهيبـي 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة االإن�شاءات احلديثة والتجارة - ت�شامنية

يعلـن عبد�للـه بن �سالـم بن نا�سـر �لوهيبـي �أنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �الإن�ساء�ت �حلديثة 

و�لتجارة - ت�سامنية , و�مل�سجلـة لدى �أمانـة �ل�سجـل �لـتجـاري بالرقـم 1515780, وفقا لقر�ر 

جمعية �ل�سركاء �ملوؤرخ 2018/2/8م , وللم�سفـي وحــــده حق متثيــل �ل�سركة فـي �لت�سفـية 

�أمام �لغـري , وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

�ش.ب : 462 ر.ب : 114

هاتـف رقــم : 99821218

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي

علـي بن خميـ�ش بن �شالـم ال�شبلـي 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة مزيونـة الغيـل للتجـارة واملقـاوالت �ش.م.م

يعلـن علـي بن خميـ�ش بن �سالـم �ل�سبلـي �أنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة مزيونـة �لغيـل للتجـارة 

و�ملقـاوالت �ش.م.م , و�مل�سجلـة لدى �أمانـة �ل�سجـل �لـتجـاري بالرقـم 3252795 , وللم�سفـي 

وحــــده حق متثيــل �ل�سركة فـي �لت�سفـية �أمام �لغـري , وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�سفـي 

فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

واليـــة �شحــار - مركــز الواليــة

�ش.ب : 909 ر.ب : 311

هاتـف رقــم : 99215847

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي
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�شعيـد بن خلفـان بن حمـاد القطيطـي 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركـة املحفوظ للمقاوالت واالإن�شاءات العمرانية �ش.م.م

يعلـن �سعيد بن خلفان بن حماد �لقطيطي �أنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �ملحفوظ للمقاوالت 

و�الإن�ساء�ت �لعمر�نية �ش.م.م , و�مل�سجلـة لدى �أمانـة �ل�سجـل �لـتجـاري بالرقـم 1601903 , 

وللم�سفـي وحــــده حق متثيــل �ل�سركة فـي �لت�سفـية �أمام �لغـري , وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة 

�مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

واليـــة بو�شر - مركــز الواليــة 

�ش.ب : 160 ر.ب : 362

هاتـف رقــم : 99345353

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي

حمـود بن علـي بن حمـد البـادي 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية 

ل�شركـة حمود بن علي بن حمد البادي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

�أنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة حمود بن علي بن حمد  يعلـن حمـود بن علـي بن حمـد �لبـادي 

�لبادي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية , و�مل�سجلــــة لـــدى �أمانـــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 

3139476 , وللم�سفـي وحــــده حق متثيــل �ل�سركة فـي �لت�سفـية �أمام �لغـري , وعلـــى �جلميــــع 

مر�جعـــــة �مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

هاتـف رقــم : 95855826

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي
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نا�شـر بن �شعيـد بن خلفـان العي�شائـي 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة ب�شاتني العليا للتجارة واملقاوالت - تو�شية

يعلـن نا�سـر بن �سعيـد بن خلفـان �لعي�سائـي �أنـه يقـوم بت�سفـية �سركة ب�ساتني �لعليا للتجارة 

و�ملقاوالت - تو�سية , و�مل�سجلـة لدى �أمانـة �ل�سجـل �لـتجـاري بالرقـم 3221032 , وللم�سفـي 

وحــــده حق متثيــل �ل�سركة فـي �لت�سفـية �أمام �لغـري , وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�سفـي 

فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

واليـــة �شحار - مركــز الواليــة 

�ش.ب : 15 ر.ب : 321

هاتـف رقــم : 92951172

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي

ها�شم بن حممد بن علي العجمي 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية 

ل�شركة ها�شم بن حممد بن علي العجمي و�شريكه للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلـن ها�سم بن حممد بن علي �لعجمي �أنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة ها�سم بن حممد بن علي 

�لعجمي و�سريكه للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية , و�مل�سجلـة لدى �أمانـة �ل�سجـل �لـتجـاري 

بالرقـم 1001549 , وللم�سفـي وحــــده حق متثيــل �ل�سركة فـي �لت�سفـية �أمام �لغـري , وعلـــى 

�جلميع مر�جعة �مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

�ش.ب : 14 ر.ب : 319

هاتـف رقــم : 99462377

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي
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اأحمـد بن حممـد بن �شيـف الغيثـي

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة م�شاريع االأ�شواء الذهبية �ش.م.م

يعلن �أحمد بن حممـد بن �سيـف �لغيثـي �أنـه يقوم بت�سفـية �سركة م�ساريع �الأ�سو�ء �لذهبية 

�ش.م.م , و�مل�سجلـة لدى �أمانـة �ل�سجـل �لـتجـاري بالرقـم 1132540 , وللم�سفـي وحـده حق 

متثيــل �ل�سركة فـي �لت�سفـية �أمام �لغـري , وعلـــى �جلميــــع مر�جعة �مل�سفـي فـي كافة �الأمور 

�لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

هاتـف رقــم : 99148880

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .

امل�شفـي

حمـد بن عبداللـه بن حمـد ال�شعيـدي 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع النجـم ال�شاطـع اللوج�شتيـة - تو�شية

يعلـن حمــد بن عبد�للـــه بن حمـــد �ل�سعيــــدي �أنــــه يقــــوم بت�سفـية �سركـــة م�ساريع �لنجـــم 

�ل�ساطـــع �للوج�ستيـة - تو�سية , و�مل�سجلـة لدى �أمانـة �ل�سجـل �لـتجـاري بالرقـم 1134714 , 

وللم�سفـي وحــــده حق متثيــل �ل�سركة فـي �لت�سفـية �أمام �لغـري , وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة 

�مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

واليـــة �شحـم - مركــز الواليــة 

�ش.ب : 439 ر.ب : 319

هاتـف رقــم : 98885494

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي

-176-



اجلريدة الر�سمية العدد )1233(

حمد بن �شامل بن مرهون املعمري 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة مكتبــة �شحـــار �ش.م.م

يعلـن حمد بن �سامل بن مرهون �ملعمري �أنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة مكتبــة �سحـــار �ش.م.م , 

و�مل�سجلـة لدى �أمانـة �ل�سجـل �لـتجـاري بالرقـم 3309797 , وللم�سفـي وحــــده حق متثيــل 

�ل�سركة فـي �لت�سفـية �أمام �لغـري , وعلـــى �جلميــع مر�جعــة �مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي 

تتعلق باأعمال �ل�سركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

واليـــة �شحــم - حمافظة �شمال الباطنة 

�ش.ب : 505 ر.ب : 319

هاتـف رقــم : 99341414

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة واحة االأندل�ش للتجارة �ش.م.م

يعلـن حمد بن �سامل بن مرهون �ملعمري �أنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة و�حة �الأندل�ش للتجارة 

�ش.م.م , و�مل�سجلـة لدى �أمانـة �ل�سجـل �لـتجـاري بالرقـم 8064628 , وللم�سفـي وحــــده حق 

متثيــل �ل�سركة فـي �لت�سفـية �أمام �لغـري , وعلـــى �جلميــع مر�جعــة �مل�سفـي فـي كافة �الأمور 

�لتي تتعلق باأعمال �ل�سركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

واليـــة �شحـــم  - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب : 505 ر.ب : 319

هاتـف رقــم : 99341414

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .

امل�شفـي
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عبدالـله بن علـي بن اأحمـد الك�شـري

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة اجلــو البديــع �ش.م.م

يعلن عبد�لـله بن علـي بن �أحمد �لك�سـري �أنـه يقـوم بت�سفـية �سركة �جلــو �لبديــع �ش.م.م , 

و�مل�سجلـة لدى �أمانـة �ل�سجـل �لـتجـاري بالرقـم 3307573 , وللم�سفـي وحــــده حق متثيــل 

�ل�سركة فـي �لت�سفـية �أمام �لغـري , وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي 

تتعلق باأعمــال �ل�سركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

واليـــة �شحار - مركــز الواليــة 

�ش.ب : 444 ر.ب : 311

هاتـف رقــم : 99321162

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي

حممـد بن �شليـم بن علـي ال�شعـدي 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شوار نرب احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلـن حممـد بن �سليـم بن علـي �ل�سعـدي �أنـــه يقـــوم بت�سفـية �سركــــة �أ�ســو�ر نبــر �حلديثــة 

للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية , و�مل�سجلـة لدى �أمانـة �ل�سجـل �لـتجـاري بالرقـم 1141708 , 

وللم�سفـي وحــــده حق متثيــل �ل�سركة فـي �لت�سفـية �أمام �لغـري , وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة 

�مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

واليـة �شحــار  - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب : 101 ر.ب : 325

هاتـف رقــم : 96502229

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1233(

را�شـد بن علـي بن ذيـاب البكـري 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة قلب الر�شتاق للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

للتجارة  �لر�ستاق  قلب  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  �أنـه  �لبكـري  ذيـاب  بن  علـي  بن  ر��سـد  يعلـن 

1590863 , وفقا  �أمانـة �ل�سجـل �لـتجـاري بالرقـم  و�ملقاوالت - ت�سامنية , و�مل�سجلـة لدى 

التفاق �ل�سركاء �ملوؤرخ 2018/2/12م , وللم�سفـي وحــــده حق متثيــل �ل�سركة فـي �لت�سفـية 

�أمام �لغـري , وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

واليـــة  الر�شتاق - حمافظــة جنـوب الباطنـة

�ش.ب : 431 ر.ب : 329

هاتـف رقــم : 96677202

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي

�شليمـان بن را�شـد بن �شيـف ال�شريانـي 

اإعــــــــــالن

عن بـدء اأعمال الت�شفـية ل�شركـة ج�شر وادي احليملي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن �سليمـان بن ر��سـد بن �سيـف �ل�سريانـي �أنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة ج�سر و�دي �حليملي 

للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م , و�مل�سجلـة لدى �أمانـة �ل�سجـل �لـتجـاري بالرقـم 1119225 , وفقا 

التفاق �ل�سركاء �ملوؤرخ 2018/2/7م , وللم�سفـي وحــــده حق متثيــل �ل�سركة فـي �لت�سفـية 

�أمام �لغـري , وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

واليـة  الر�شتاق - حمافظــة جنـوب الباطنـة

�ش.ب : 204 ر.ب : 318

هاتـف رقــم : 92507741

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1233(

بـدر بن حمـد بن عويقـب ال�شعـدي 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة �شمــوع الليــل �ش.م.م

يعلـن بـدر بن حمـــد بن عويقـــب �ل�سعـدي �أنــــه يقـوم بت�سفـية �سركة �سمــوع �لليــل �ش.م.م , 

و�مل�سجلـة لدى �أمانـة �ل�سجـل �لـتجـاري بالرقـم 1052312 , وللم�سفـي وحــــده حق متثيــل 

�ل�سركة فـي �لت�سفـية �أمام �لغـري , وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي 

تتعلق باأعمــال �ل�سركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

واليـة  الر�شتاق - حمافظــة جنـوب الباطنـة

�ش.ب : 315 ر.ب : 490

هاتـف رقــم : 97375111

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي

زايـد بن حمـدان بـن را�شـد ال�شبلـي

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة الهديـر للكهربائيـات - تو�شيـة

يعلن ز�يـد بن حمـد�ن بـن ر��سـد �ل�سبلـي �أنـه يقوم بت�سفـية �سركة �لهدير للكهربائيـات - 

تو�سيــــة , و�مل�سجلــــة لـــدى �أمانــــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقـم 8081565 , وللم�سفـي وحــــده 

حق متثيــل �ل�سركة فـي �لت�سفـية �أمام �لغـري , وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�سفـي فـي كافة 

�الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

 حمافظــة الربميــي  

هاتـف رقــم : 92513857

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1233(

حممـد بن �شالـم بن �شهيـل احلر�شو�شـي

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة خميزنـة خلدمـات االأ�شمنـت �ش.م.م

يعلـن حممـد بن �سالـم بن �سهيـل �حلر�سو�سـي �أنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة خميزنـة خلدمـات 

�الأ�سمنـت �ش.م.م , و�مل�سجلـة لدى �أمانـة �ل�سجـل �لـتجـاري بالرقـم 1138275 , وفقا لقر�ر 

جمعية �ل�سركاء �ملوؤرخ 2018/2/21م , وللم�سفـي وحــــده حق متثيــل �ل�سركة فـي �لت�سفـية 

�أمام �لغـري , وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

�ش.ب : 20 ر.ب : 711

هاتـف رقــم : 99464064

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة اأر�ش الغبرياء الوطنية - ت�شامنية

�لغبري�ء  �أر�ش  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  �أنـه  �سهيـل �حلر�سو�سـي  بن  �سالـم  بن  يعلـن حممـد 

�لوطنية - ت�سامنية , و�مل�سجلـة لدى �أمانـة �ل�سجـل �لـتجـاري بالرقـم 1079099 , وفقا لقر�ر 

جمعية �ل�سركاء �ملوؤرخ 2018/2/20م , وللم�سفـي وحــــده حق متثيــل �ل�سركة فـي �لت�سفـية 

�أمام �لغـري , وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

�ش.ب : 20 ر.ب : 711

هاتـف رقــم : 99464064

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1233(

يو�شـف بن حمـد بن علـي احلكمانـي 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة ريـف بـر احلكمـان للتجـارة - تو�شية

يعلن يو�سـف بن حمـــد بن علـي �حلكمانـــي �أنـــه يقـــوم بت�سفـية �سركـــة ريــــف بــــر �حلكمــــان 

للتجـارة - تو�سية , و�مل�سجلـة لدى �أمانـة �ل�سجـل �لـتجـاري بالرقـم 1205334 , وفقا لقر�ر 

جمعية �ل�سركاء �ملوؤرخ 2018/2/21م , وللم�سفـي وحــــده حق متثيــل �ل�سركة فـي �لت�سفـية 

�أمام �لغـري , وعلـــى �جلميع مر�جعة �مل�سفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

�ش.ب : 20 ر.ب : 711

هاتـف رقــم : 92206050

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي

�شالـم بن �شـالم بن مبـروك العامـري

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية 

ل�شركـة �شامل بن �شالم بن مربوك و�شركاه للتجارة - ت�شامنية

يعلـن �سالـم بن �سـالم بن مبـروك �لعامـري �أنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سامل بن �سالم بن 

مربوك و�سركاه للتجارة - ت�سامنيــة , و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــــة �ل�سجـــل �لـتجـاري بالرقــــم 

8066728 , وللم�سفـي وحــــده حق متثيــل �ل�سركة فـي �لت�سفـية �أمام �لغـري , وعلـــى �جلميع 

مر�جعـة �مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

اخل�شـراء - واليــة الربميــي

�ش.ب : 361 ر.ب : 512

هاتـف رقــم : 99870998

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي
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عبداللـه بن رهـني بن خليـف الريامـي 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة االأ�شــا�ش املا�شــي �ش.م.م

�ملا�ســي  �الأ�ســا�ش  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  �أنـه  �لريامـي  خليـف  بن  رهـني  بن  عبد�للـه  يعلـن 

�ش.م.م , و�مل�سجلـة لدى �أمانـة �ل�سجـل �لـتجـاري بالرقـم 1169765 , وفقا التفاق �ل�سركاء 

 , �لغـري  �أمام  �لت�سفـية  فـي  �ل�سركة  متثيــل  حق  وحــــده  وللم�سفـي   , 2018/2/14م  �ملوؤرخ 

على  �ل�سركـة  باأعمــال  تتعلق  �لتي  �الأمور  كافة  فـي  �مل�سفـي  مر�جعـــــة  �جلميــــع  وعلـــى 

�لعنو�ن �الآتـي : 

واليـــة  نخل - حمافظــة جنــوب الباطنــة 

�ش.ب : 23 ر.ب : 323

هاتـف رقــم : 92884199

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي

�شالـح بن �شليمـان بن علـي املجينــي 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة املجينـي والكنـدي للتجـارة - ت�شامنية

يعلـن �سالـح بن �سليمـان بن علـي �ملجينــي �أنــــه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركـــــة �ملجينـي و�لكنـدي 

وفقا   ,  4119681 بالرقـم  �لـتجـاري  �ل�سجـل  �أمانـة  لدى  و�مل�سجلـة   , ت�سامنية   - للتجـارة 

التفاق �ل�سركاء �ملوؤرخ 2018/1/6م , وللم�سفـي وحــــده حق متثيــل �ل�سركة فـي �لت�سفـية 

�أمام �لغـري , وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

حمافظــة جنــوب الباطنــة

�ش.ب : 376 ر.ب : 130

هاتـف رقــم : 99377788

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي
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�شلطـان بن �شعيـد بن �شالـم العامـري

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة رنيـم العاقـل العامليـة �ش.م.م 

يعلـن �سلطـان بن �سعيـد بن �سالـم �لعامـري �أنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة رنيـم �لعاقـل �لعامليـة 

وحــــده  وللم�سفـي   ,  1243360 بالرقـم  �لـتجـاري  �ل�سجـل  �أمانـة  لدى  و�مل�سجلـة   , �ش.م.م 

حق متثيــل �ل�سركة فـي �لت�سفـية �أمام �لغـري , وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�سفـي فـي كافة 

�الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

�ش.ب : 33 ر.ب : 112

هاتـف رقــم : 99590328

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي

حممـد بن عي�شـى بن حممـد الزدجالـي 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التاج لتظليل النوافذ والعناية بال�شيارات �ش.م.م 

لتظليل  �لتاج  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  �أنـه  �لزدجالـي  حممـد  بن  عي�سـى  بن  حممـد  يعلـن 

�لنو�فذ و�لعناية بال�سيــار�ت �ش.م.م , و�مل�سجلــــة لـــدى �أمانــــة �ل�سجــــل �لـتجــــاري بالرقـــم 

1095506 , وفقا لقر�ر �ل�سركاء �ملوؤرخ 2018/1/7م , وللم�سفـي وحــــده حق متثيــل �ل�سركة 

فـي �لت�سفـية �أمام �لغـري , وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق 

باأعمــال �ل�سركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

اخلوير اجلنوبية - واليـــة بو�شر  - حمافظــة م�شقـط

�ش.ب : 86 ر.ب : 115

هاتـف رقــم : 92200366

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي
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نا�شـر بن حممـد بن نا�شـر املعمـري 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركـة ب�شائر اخلوير احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن نا�سـر بن حممـد بن نا�سـر �ملعمـري �أنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة ب�سائر �خلوير �حلديثة 

للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م , و�مل�سجلـة لدى �أمانـة �ل�سجـل �لـتجـاري بالرقـم 1131461 , وفقا 

التفاق �ل�سركاء �ملوؤرخ 2018/1/28م , وللم�سفـي وحــــده حق متثيــل �ل�سركة فـي �لت�سفـية 

�أمام �لغـري , وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

واليـــة  ال�شيــب - حمافظــة م�شقـط

�ش.ب : 266 ر.ب : 322   

هاتـف رقــم : 94444726

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي

را�شـد بن خميـ�ش بن �شعيـد الروي�شـي 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركـة حممد ورا�شد اأبناء خمي�ش للتجارة - ت�شامنية

يعلـن ر��سـد بن خميـ�ش بن �سعيـد �لروي�سـي �أنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة حممد ور��سد �أبناء 

 ,1227408 بالرقـم  �لـتجـاري  �ل�سجـل  �أمانـة  , و�مل�سجلـة لدى  خمي�ش للتجارة - ت�سامنية 

وفقــا التفــــاق �ل�سركــــاء �ملـــــوؤرخ 2018/2/11م , وللم�سفـــــي وحــــده حــــق متثيــــل �ل�سركـــــة 

فـي �لت�سفـية �أمام �لغـري , وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق 

باأعمــال �ل�سركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

واليـــة  العامرات  - حمافظــة م�شقـط

�ش.ب : 1107 ر.ب : 112

هاتـف رقــم : 99316550

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي
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�شفـية بنت حمـد بن خلفـان املحروقيـة

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمــال الت�شفـيـــة

 ل�شركـة حمد املحروقي وعلي املجعلي للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

تعلـن �سفـيـة بنت حمـــد بن خلفـان �ملحروقيـة �أنـها تقـوم بت�سفـية �سركـــة حمــد �ملحروقـــي 

�أمانـة �ل�سجـل �لـتجـاري  , و�مل�سجلــــة لــدى  وعلي �ملجعلي للتجارة و�ملقــاوالت - ت�سامنية 

بالرقـم 6058183 , وللم�سفـيــة وحدهــا حــق متثيــل �ل�سركة فـي �لت�سفـية �أمام �لغـري , وعلـــى 

�جلميــــع مر�جعـــــة �مل�سفـيـــة فـي كافـــة �الأمــور �لتــي تتعلــق باأعمــال �ل�سركـة علــى �لعنــو�ن 

�الآتـي : 

واليـــة  ال�شيب - حمافظــة م�شقـط

هاتـف رقــم : 92121406

كمــــا تدعــــو �مل�سفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـية 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـية

علـي بن �شعيـد بن حمـد الها�شمـي 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمـال الت�شفـيــة 

ل�شركـة �شعيـد بن حمـد بن علي الها�شمـي وولده للتجارة - ت�شامنية

يعلــن علـــي بن �سعيـد بن حمـد �لها�سمـي �أنـه يقـوم بت�سفـيـــة �سركــــــة �سعيــــد بن حمـــد بن 

علي �لها�سمـي وولده للتجارة - ت�سامنية , و�مل�سجلـة لدى �أمانـة �ل�سجـل �لـتجـاري بالرقـم 

6020623 , وللم�سفـي وحــــده حق متثيــل �ل�سركة فـي �لت�سفـية �أمام �لغـري , وعلـــى �جلميــــع 

مر�جعـــــة �مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

�ش.ب : 66 ر.ب : 412

هاتـف رقــم : 99005800

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي
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عبدالرحمـن بن عبداللـه الزدجالـي 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة يو�شف عبداللـه واإخوانه - ت�شامنية

يو�ســـف عبد�للــــه  �سركـــة  بت�سفـية  يقـــوم  �أنــــه  �لزدجالـــي  يعلـن عبد�لرحمـن بن عبد�للـه 

و�إخو�نه - ت�سامنية , و�مل�سجلـــة لــدى �أمانــــة �ل�سجـل �لـتجـــاري بالرقـــم 1126571 , وفقــا 

لقـــر�ر جمعيـــة �ل�سركـــاء �ملــوؤرخ 2018/2/14م , وللم�سفـي وحده حق متثيــل �ل�سركة فـي 

�لت�سفـية �أمام �لغـري , وعلـــى �جلميع مر�جعـة �مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمال 

�ل�سركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

�ش.ب : 943 ر.ب : 121

هاتـف رقــم : 99327779

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي

خالـد بن علـي بن �شيـف العامـري 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التطوير للديكور وامل�شاريع الالمعة - تو�شية

يعلن خالـد بن علـي بن �سيـف �لعامري �أنـه يقـوم بت�سفـية �سركة �لتطوير للديكور و�مل�ساريع 

�لالمعة - تو�سية , و�مل�سجلـة لدى �أمانـة �ل�سجـل �لـتجـاري بالرقـم 1180284 , وفقا لقر�ر 

�ل�سركـــاء �ملــوؤرخ 2018/2/12م , وللم�سفـي وحــــده حق متثيــل �ل�سركة فـي �لت�سفـية �أمام 

�لغـري , وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة على 

�لعنو�ن �الآتـي : 

واليـــة ال�شيب  - حمافظــة م�شقـط 

�ش.ب : 509 ر.ب : 121  

هاتـف رقــم : 99216366

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي
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�شاميـة بنت داود بـن علـي املكـي 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمــال الت�شفـيـــة ل�شركـة اخلـط الذهبـي للتجـارة �ش.م.م

تعلـن �ساميـة بنت د�ود بـن علـي �ملكـي �أنـها تقـوم بت�سفـية �سركـــة �خلـط �لذهبـي للتجـارة 

�ش.م.م , و�مل�سجلــــــة لــــدى �أمانـــة �ل�سجـل �لـتجـاري بالرقـم 1005057 , وللم�سفـية وحدها 

فـي  �مل�سفـيـــة  مر�جعـــــة  �جلميــــع  وعلـــى   , �لغـري  �أمام  �لت�سفـية  فـي  �ل�سركة  متثيــل  حق 

كافـــة �الأمــور �لتــي تتعلــق باأعمــال �ل�سركـة علــى �لعنــو�ن �الآتـي : 

اخلويـر اجلنوبيـة - واليـة بو�شر - حمافظــة م�شقـط

�ش.ب : 744 ر.ب : 114

هاتـف رقــم : 92562993

كمــــا تدعــــو �مل�سفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـية 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـية

 �شالـم بن خلفـان بن طالب الوهيبـي  

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمــال الت�شفـيـــة ل�شركـة الوهيبـي للتطويــر والتعميــر �ش.م.م

يعلـن �سامل بن خلفان بن طالب �لوهيبي �أنـه يقـوم بت�سفـيـــة �سركـــة �لوهيبـــي للتطويـــر 

1106272 , وللم�سفــــي  �أمانـة �ل�سجـل �لـتجاري بالرقـم  و�لتعمري �ش.م.م , و�مل�سجلــــة لدى 

وحــده حق متثيــل �ل�سركة فـي �لت�سفـية �أمام �لغـري , وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�سفي فـي 

كافـــة �الأمــور �لتــي تتعلــق باأعمــال �ل�سركـة علــى �لعنــو�ن �الآتـي : 

 واليـة  بركاء - حمافظـة جنـوب الباطنـة

�ش.ب : 3332 ر.ب : 111

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي
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�شلطـان بن حممـد بن �شلطـان الكلبانـي 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة املا�شـة الذهبيـة املتميـزة �ش.م.م

�ملا�سـة �لذهبيـة  �أنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة  يعلـن �سلطـان بن حممـد بن �سلطـان �لكلبانـي 

وللم�سفـي   ,  1111912 بالرقـم  �لـتجـاري  �ل�سجـل  �أمانـة  لدى  و�مل�سجلـة   , �ش.م.م  �ملتميـزة 

وحــــده حق متثيــل �ل�سركة فـي �لت�سفـية �أمام �لغـري , وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�سفـي 

فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

�ش.ب : 330 ر.ب : 133

هاتـف رقــم : 99364894

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي

خالـد بن يعقـوب بن حمـد احلارثـي 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة االأجيـال للحلــول البيئيـة �ش.م.م

للحلــول  �الأجيـال  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  �أنـه  �حلارثـي  حمـد  بن  يعقـوب  بن  خالـد  يعلـن 

�لبيئيـة �ش.م.م , و�مل�سجلـة لدى �أمانـة �ل�سجـل �لـتجـاري بالرقـم 1077108 , وفقا التفاق 

�أمام  �لت�سفـية  فـي  �ل�سركة  متثيــل  حق  وحــــده  وللم�سفـي   , 2018/2/7م  �ملوؤرخ  �ل�سركاء 

�ل�سركـة  باأعمــال  تتعلق  �لتي  �الأمور  كافة  فـي  �مل�سفـي  , وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة  �لغـري 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

الوطية - واليـــة مطرح - حمافظــة م�شقـط

�ش.ب : 545 ر.ب : 118

هاتـف رقــم : 24561977

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي
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يو�شف بن يعقـوب بن حمـد احلارثـي 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة العربية لالإنتاج والرتويج �ش.م.م

�لعربيـــة لالإنتـــاج  �أنـه يقـوم بت�سفـيــة �سركـــة  يعلـن يو�سف بن يعقـوب بن حمـد �حلارثـي 

و�لرتويج �ش.م.م , و�مل�سجلـة لدى �أمانـة �ل�سجـل �لـتجـاري بالرقـم 1208182 , وفقا التفاق 

�أمام  �لت�سفـية  فـي  �ل�سركة  متثيــل  حق  وحــــده  وللم�سفـي   , 2018/2/7م  �ملوؤرخ  �ل�سركاء 

�ل�سركـة  باأعمــال  تتعلق  �لتي  �الأمور  كافة  فـي  �مل�سفـي  , وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة  �لغـري 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

القرم - واليـــة بو�شر  - حمافظــة م�شقـط

�ش.ب : 545 ر.ب : 118

هاتـف رقــم : 99387222

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي

�شعيـد بن حليـ�ش بن حممـد الرو�شـدي

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة االأفق الربونزي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن �سعيـد بن حليـ�ش بن حممـد �لرو�سـدي �أنــــه يقـــوم بت�سفـية �سركـــة �الأفق �لربونزي 

للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م , و�مل�سجلـة لدى �أمانــــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1094524 , 

وللم�سفـي وحــــده حق متثيــل �ل�سركة فـي �لت�سفـية �أمام �لغـري , وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة 

�مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

�ش.ب : 825 ر.ب : 117 الوادي الكبري 

هاتـف رقــم : 98000226

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي
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يو�شـف بن �شبيـل بن عي�شـى البلو�شـي\

اإعــــــــــالن

عـن بــدء اأعـمــال الت�شفـيــة ل�شركـة ب�شيــا العامليــة �ش.م.م

يعلـن يو�سـف بن �سبيـل بن عي�سـى �لبلو�سـي �أنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة ب�سيــا �لعامليــة �ش.م.م , 

و�مل�سجلـة لدى �أمانـة �ل�سجـل �لـتجـاري بالرقـم 1620207 , وللم�سفـي وحــــده حق متثيــل 

�ل�سركة فـي �لت�سفـية �أمام �لغـري , وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي 

تتعلق باأعمــال �ل�سركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

�ش.ب : 43 ر.ب : 133 اخلوير

هاتـف رقــم : 99332627

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي

اإعــــــــــالن

عـن بــدء اأعـمــال الت�شفـيــة ل�شركـة قمـم م�شقــط الدوليــة �ش.م.م

يعلـن يو�سـف بن �سبيـل بن عي�سـى �لبلو�سـي �أنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة قمم م�سقط �لدولية 

�ش.م.م , و�مل�سجلـة لدى �أمانـة �ل�سجـل �لـتجـاري بالرقـم 1679430 , وللم�سفـي وحده حق 

متثيل �ل�سركة فـي �لت�سفـية �أمام �لغـري , وعلى �جلميـع مر�جعـــة �مل�سفـي فـي كافة �الأمور 

�لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

�ش.ب : 43 ر.ب : 133 اخلويـر

هاتـف رقــم : 99332627

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي
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جمعـة بن خلفـان بن �شالـم الفليتـي

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة اآفـاق م�شقـط احلديثـة - تو�شيـة

يعلـن جمعـة بن خلفـان بن �سالـم �لفليتـي �أنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �آفـاق م�سقـط �حلديثـة - 

تو�سيـة , و�مل�سجلـة لدى �أمانـة �ل�سجـل �لـتجـاري بالرقـم 1075495 , وفقا لقر�ر �ل�سركاء 

�ملوؤرخ 2018/2/18م , وللم�سفـي وحــــده حق متثيــل �ل�سركة فـي �لت�سفـية �أمام �لغـري , وعى 

�جلميع مر�جعــة �مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

واليـــة ال�شيب - حمافظــة م�شقط

�ش.ب : 65 ر.ب : 620 �شمائل 

هاتـف رقــم : 99411147

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي

حامـد بن �شعيـد بن �شالـم اآل اإبراهيـم 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة البلبـل الف�شـي للتجـارة �ش.م.م

�لف�سـي  �لبلبـل  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  �أنـه  �إبر�هيـم  �آل  �سالـم  بن  �سعيـد  بن  حامـد  يعلـن 

للتجـارة �ش.م.م , و�مل�سجلـة لدى �أمانــــة �ل�سجــــل �لـتجـــاري بالرقـم 1503219 , وللم�سفـــي 

وحــــده حق متثيــل �ل�سركة فـي �لت�سفـية �أمام �لغـري , وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�سفـي 

فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

�ش.ب : 203 ر.ب : 115

هاتـف رقــم : 99444944

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي
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اأحمـد بن حممـد بن ح�شن البلو�شـي 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة رواد �شحـار للتجـارة واملقـاوالت �ش.م.م

يعلـن �أحمـد بن حممـد بن ح�سن �لبلو�سـي �أنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة رو�د �سحـار للتجـارة 

و�ملقـاوالت �ش.م.م , و�مل�سجلـة لدى �أمانـة �ل�سجـل �لـتجـاري بالرقـم 1135209 , وفقا التفاق 

�أمام  �لت�سفـية  فـي  �ل�سركة  , وللم�سفـي وحــــده حق متثيــل  2018/1/24م  �ملوؤرخ  �ل�سركاء 

�لغـري , وعلى �جلميع مر�جعة �مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة على 

�لعنو�ن �الآتـي : 

املعبيلـة اجلنوبيـة - واليـــة ال�شيب   

�ش.ب : 266 ر.ب : 322   

هاتـف رقــم : 94444726

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة اإعمـار الباطنـة لالإن�شـاءات �ش.م.م

يعلــن �أحمـــد بن حممـــــد بن ح�ســـن �لبلو�ســــي �أنـــه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �إعمـــــار �لباطنـــــة 

لالإن�سـاء�ت �ش.م.م , و�مل�سجلـة لدى �أمانـة �ل�سجـل �لـتجـاري بالرقـم 1163677 , وفقا التفاق 

�أمام  �لت�سفـية  فـي  �ل�سركة  , وللم�سفـي وحــــده حق متثيــل  2018/1/28م  �ملوؤرخ  �ل�سركاء 

�لغـري , وعلى �جلميع مر�جعة �مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة على 

�لعنو�ن �الآتـي : 

املعبيلـة اجلنوبيـة - واليـــة ال�شيب   

�ش.ب : 266 ر.ب : 322   

هاتـف رقــم : 94444726

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1233(

�شالــح بن نا�شـر بن �شيــف ال�شنــاوي 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة هدايــا ال�شيــب �ش.م.م

يعلن �سالــح بن نا�سـر بن �سيــف �ل�سناوي �أنـه يقـوم بت�سفـية �سركة هد�يا �ل�سيــب �ش.م.م , 

و�مل�سجلـة لدى �أمانـــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقـــم 1061700 , وفقا لقـــر�ر جمعية �ل�سركـــاء 

�ملوؤرخ 2017/12/26م , وللم�سفـي وحده حق متثيل �ل�سركة فـي �لت�سفـية �أمام �لغـري , وعلى 

�جلميـع مر�جعـة �مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

�ش.ب : 949 ر.ب : 121

هاتـف رقــم : 98888566

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي

علـي بن عي�شـى بن حممـد الوهيبـي 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة طيـور الرمـال للتجـارة واملقـاوالت - تو�شية

يعلـن علـي بن عي�سـى بن حممـد �لوهيبـي �أنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة طيـور �لرمـال للتجـارة 

و�ملقـاوالت - تو�سية , و�مل�سجلـة لدى �أمانـة �ل�سجـل �لـتجـاري بالرقـم 1107698 , وللم�سفـي 

وحــــده حق متثيــل �ل�سركة فـي �لت�سفـية �أمام �لغـري , وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�سفـي 

فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

�ش.ب : 655 ر.ب : 114

هاتـف رقــم : 99320733

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1233(

اإ�شماعيـل بن خميـ�ش بن عبدالـله احلرا�شـي

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة اخليـارات الوطنيـة �ش.م.م

يعلـن �إ�سماعيـل بن خميـ�ش بن عبد�لـله �حلر��سـي �أنــــه يقــــوم بت�سفـيــة �سركــــة �خليــــار�ت 

�لوطنيـة �ش.م.م , و�مل�سجلـة لدى �أمانـة �ل�سجـل �لـتجـاري بالرقـم 1137622 , وفقا لقر�ر 

جمعية �ل�سركاء �ملوؤرخ 2017/12/19م , وللم�سفـي وحــــده حق متثيــل �ل�سركة فـي �لت�سفـية 

�أمام �لغـري , وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

�ش.ب : 1857 ر.ب : 130

هاتـف رقــم : 96749000

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي

�شهيــل بن اإبراهيــم بن ح�شــن البلو�شـي

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة بـروج االحتـاد للتجـارة - ت�شامنيـة

يعلـن �سهيــل بن �إبر�هيــم بـن ح�ســـــن �لبلو�ســـي �أنــــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركـــــة بـــروج �الحتـــاد 

وفقا   ,  1022735 بالرقـم  �لـتجـاري  �ل�سجـل  �أمانـة  لدى  و�مل�سجلـة   , ت�سامنيـة   - للتجـارة 

التفاق �ل�سركاء �ملوؤرخ 2018/2/19م , وللم�سفـي وحــــده حق متثيــل �ل�سركة فـي �لت�سفـية 

�أمام �لغـري , وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

 حمافظــة جنـوب الباطنـة

�ش.ب : 470 ر.ب : 320

هاتـف رقــم : 92123569

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1233(

اأحمـد بن �شعيـد بن عبداللـه العبـودي 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة الرائـد للعقـارات �ش.م.م

للعقـار�ت  �لر�ئـد  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  �أنـه  �لعبـودي  �سعيـد بن عبد�للـه  �أحمـد بن  يعلـن 

�ش.م.م , و�مل�سجلـة لــدى �أمانـــة �ل�سجـــل �لـتجـاري بالرقـم 1807609 , وفقــا لقر�ر جمعية 

�أمام  �لت�سفـية  فـي  �ل�سركة  , وللم�سفـي وحــــده حق متثيــل  2018/2/20م  �ملوؤرخ  �ل�سركاء 

�لغـري , وعلـــى �جلميع مر�جعة �مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة على 

�لعنو�ن �الآتـي : 

�ش.ب : 790 ر.ب : 132

هاتـف رقــم : 92880019

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي

عامـر بن �شعيـد بن عمـر النعمانـي 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة م�شاريـع ال�شابـري العامليـة �ش.م.م

�ل�سابـري  م�ساريـع  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  �أنـه  �لنعمانـي  عمـر  بن  �سعيـد  بن  عامـر  يعلـن 

1147535 , وللم�سفــــي  �أمانـة �ل�سجـل �لـتجـاري بالرقــــم  �لعامليـة �ش.م.م , و�مل�سجلـة لدى 

وحــــده حق متثيــل �ل�سركة فـي �لت�سفـية �أمام �لغـري , وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�سفـي 

فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

�ش.ب : 487 ر.ب : 116

هاتـف رقــم : 99465886

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1233(

�شالـم بن را�شـد بن حمـود احلارثـي 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة اأبــو زكيـــة �ش.م.م

 , �ش.م.م  زكيـــة  �أبــو  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  �أنـه  �حلارثـي  بن حمـود  ر��سـد  بن  �سالـم  يعلـن 

و�مل�سجلـة لدى �أمانـة �ل�سجـل �لـتجـــاري بالرقــــم 1244539 , وفقــــا لقـــر�ر �ل�سركـــاء �ملـــوؤرخ 

وعلـــى   , �لغـري  �أمام  �لت�سفـية  فـي  �ل�سركة  وحــــده حق متثيــل  وللم�سفـي   , 2018/2/13م 

�جلميع مر�جعـة �مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

روي - واليـــة  مطــرح 

�ش.ب : 698 ر.ب : 112  

هاتـف رقــم : 99613146

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة املدينـة الدوليـة للخدمـات الفنيـة �ش.م.م

�أنــــه يقـوم بت�سفـية �سركـــــة �ملدينـــة �لدوليــــة  يعلـن �سالــــم بن ر��ســــد بن حمــــود �حلارثـي 

للخدمـات �لفنيـة �ش.م.م , و�مل�سجلـة لدى �أمانـة �ل�سجـل �لـتجـاري بالرقـم 1105398 , وفقا 

لقر�ر �ل�سركاء �ملوؤرخ 2018/2/13م , وللم�سفـي وحــــده حق متثيــل �ل�سركة فـي �لت�سفـية 

�أمام �لغـري , وعلـــى �جلميع مر�جعـة �مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

روي - واليـــة مطــرح 

�ش.ب : 698 ر.ب : 112 روي

هاتـف رقــم : 99613146

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي
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اإبراهيـم بن حمـود بن عبداللـه ال�شليمانـي 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة اأنهـار �شيقـة للتجـارة - ت�شامنيـة

�أنهـار �سيقـة  �أنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة  �ل�سليمانـي  �إبر�هيـم بن حمـود بن عبد�للـه  يعلـن 

للتجـارة - ت�سامنيـة , و�مل�سجلـة لدى �أمانـة �ل�سجـل �لـتجـاري بالرقـم 1842382 , وللم�سفـي 

وحــــده حق متثيــل �ل�سركة فـي �لت�سفـية �أمام �لغـري , وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�سفـي 

فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

�ش.ب : 42 ر.ب : 120

هاتـف رقــم : 92876277

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي

عبداللـه بن درويـ�ش بن عبداللـه البلو�شـي\

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة االأمـان لتكنولوجيـا املعلومـات �ش.م.م

يعلن عبد�للـه بن درويـ�ش بن عبد�للـه �لبلو�سـي �أنـه يقوم بت�سفـية �سركة �الأمـان لتكنولوجيـا 

�ملعلومـات �ش.م.م , و�مل�سجلـة لدى �أمانـة �ل�سجـل �لـتجـاري بالرقـم 1035280 , وللم�سفـي 

وحــــده حق متثيــل �ل�سركة فـي �لت�سفـية �أمام �لغـري , وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�سفـي 

فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

اخلوير اجلنوبية - واليـــة بو�شــر 

�ش.ب : 1134 ر.ب : 111

هاتـف رقــم : 92109109

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفـي
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�شلطان بن �شيف بن را�شد املعمري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة جبال مه�شم للتجارة واملقاوالت 

يعلــن �ضلطان بن �ضيف بن ر��ضد �ملعمري �أنـــه يقــوم بت�ضفيــة �ضركة جبال مه�ضم للتجارة 

و�ملقاوالت , و�مل�ضجلـــة لـــدى �أمانـــة �ل�ضــجل �لـتجــاري بالرقــم 1034990 ، وللم�ضفـي وحـده 

حـــق متثيـــل �ل�ضركــة فـي �لت�ضفيـــة �أمام �لغـــري , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�ضفـي فـي كافــــة 

�الأمــــور �لتــي تتعلـق باأعمال �ل�ضركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية �شحم - مركز الوالية

�ص.ب : 900 ر.ب : 319

هاتف رقم : 92225642 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .

امل�شفــــي

جنيب بن �شامل بن غامن اجلنيبي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شما اجلازر الوطنية للتجارة - ت�شامنية 

يعلــن جنيب بن �ضامل بن غامن �جلنيبي �أنـــه يقــوم بت�ضفيــة �ضركة �ضما �جلازر �لوطنية 

, وفقا   1110534 بالرقــم  �لـتجــاري  �ل�ضــجل  �أمانـــة  لـــدى  , و�مل�ضجلـــة  للتجارة - ت�ضامنية 

�لت�ضفيـــة  فـي  �ل�ضركــة  حـــق متثيـــل  وللم�ضفـي وحـده   , 2018/2/20م  �ملوؤرخ  �ل�ضركاء  التفاق 

�أمام �لغـــري , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�ضفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق باأعمال �ل�ضركة 

على �لعنو�ن �الآتـي :

�ص.ب : 7 ر.ب : 712

هاتف رقم : 99372011 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .

امل�شفــــي
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را�شد بن ح�شن بن حممد ال�شحي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأمواج قدى للتجارة - ت�شامنية 

يعلـــن ر��ضــد بن ح�ضــن بن حممـد �ل�ضحي �أنـه يقــوم بت�ضفيــة �ضركة �أمو�ج قدى للتجارة -

, وفقـــا التفـــاق   9013148 �لـتجــاري بالرقـــــم  �ل�ضــجل  �أمانـــة  لـــدى  , و�مل�ضجلـــة  ت�ضامنيــة 

�أمام  �لت�ضفيـــة  فـي  �ل�ضركــة  , وللم�ضفـي وحـده حـــق متثيـــل  2018/2/1م  �ملوؤرخ  �ل�ضركاء 

�لغـــري , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�ضفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق باأعمال �ل�ضركة 

على �لعنو�ن �الآتـي :

والية خ�شب - حمافظة م�شندم

�ص.ب : 58 ر.ب : 811

هاتف رقم : 99216224 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .

امل�شفــــي

اأحمد بن عبدالرحمن بن اأحمد ال�شحي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية

 ل�شركة اأحمد عبدالرحمن اأحمد ال�شحي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية 

يعلـن �أحمد بــن عبـــد�لرحمن بن �أحمد �ل�ضحي �أنـه يقــوم بت�ضفيــة �ضركة �أحمــد عبد�لرحمن 

�أحمد �ل�ضحي و�ضريكه للتجارة - ت�ضامنية , و�مل�ضجلـــة لـــدى �أمانـــة �ل�ضــجل �لـتجــاري 

بالرقـــــم 9003410 , وفقـــا التفـــاق �ل�ضركـــاء �ملـــوؤرخ 2018/1/2م , وللم�ضفـي وحـــده حـــــق 

كافــــة  فـي  �مل�ضفـي  وعلى �جلميــع مر�جعـــة   , �لغـــري  �أمام  �لت�ضفيـــة  فـي  �ل�ضركــة  متثيـــل 

�الأمــــور �لتــي تتعلـق باأعمال �ل�ضركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية خ�شب - حمافظة م�شندم

�ص.ب : 2 ر.ب : 811

هاتف رقم : 99366141 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .

امل�شفــــي
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عبدالرحمن عثمان البطران

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية

 ل�شركة عبدالرحمن البطران وحممد �شعيد ال�شحي للتجارة - ت�شامنية 

�لبطر�ن  عبد�لرحمن  �ضركة  بت�ضفيــة  يقــوم  �أنـه  �لبطر�ن  عثمــان  عبــد�لرحمــن  يعلـن 

�أمانـــة �ل�ضــجل �لـتجــاري  وحممد �ضعيد �ل�ضحي للتجارة - ت�ضامنية , و�مل�ضجلـــة لـــدى 

بالرقـــــم 9004556 , وفقـــا التفـــاق �ل�ضركـــاء �ملـــوؤرخ 2018/1/29م , وللم�ضفـي وحـــده حـــــق 

كافــــة  فـي  �مل�ضفـي  وعلى �جلميــع مر�جعـــة   , �لغـــري  �أمام  �لت�ضفيـــة  فـي  �ل�ضركــة  متثيـــل 

�الأمــــور �لتــي تتعلـق باأعمال �ل�ضركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية خ�شب - حمافظة م�شندم

هاتف رقم : 99420433 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .
امل�شفــــي

بدر بن �شيف بن علي الدغي�شي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اآفاق امل�شتقبل املتحدة �ص.م.م 

�ملتحدة  �مل�ضتقبل  �آفاق  �ضركة  بت�ضفيــة  يقــوم  �أنـه  �لدغي�ضي  علي  بن  �ضيف  بن  بدر  يعلـن 

�ش.م.م , و�مل�ضجلـة لـدى �أمانـة �ل�ضجل �لـتجــاري بالرقـــــم 1059187 , وفقـــا لقر�ر �ل�ضركـــاء  

فـي �جتماعهم �ملـــوؤرخ 2018/2/8م , وللم�ضفـي وحـــده حـــــق متثيـــل �ل�ضركــة فـي �لت�ضفيـــة 

باأعمال  تتعلـق  �لتــي  �الأمــــور  كافــــة  فـي  �مل�ضفــي  مر�جعـــة  �جلميــع  وعلى   , �لغـــري  �أمام 

�ل�ضركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية �شمائل - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 558 ر.ب : 100

هاتف رقم : 99424686 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .
امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1233(

�شامل بن حممد بن �شامل اخلنجري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة القمة للعقارات �ص.م.م 

يعلـن �ضامل بن حممد بن �ضامل �خلنجري �أنـه يقــوم بت�ضفيــة �ضركة �لقمة للعقار�ت �ش.م.م , 

و�مل�ضجلـــة لـــدى �أمانـــة �ل�ضــجل �لـتجــاري بالرقـــــم 1751689 , وفقـــا لقر�ر جمعية �ل�ضركـــاء 

�ملـــوؤرخ 2018/2/11م , وللم�ضفـي وحـــده حـــــق متثيـــل �ل�ضركــة فـي �لت�ضفيـــة �أمام �لغـــري ,

على  �ل�ضركة  باأعمال  تتعلـق  �لتــي  �الأمــــور  كافــــة  فـي  �مل�ضفـي  مر�جعـــة  �جلميــع  وعلى 

�لعنو�ن �الآتـي :

�ص.ب : 960 ر.ب : 111

هاتف رقم : 99357100 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .

امل�شفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة ال�شهم ال�شريع لل�شحن والنقل �ص.م.م 

يعلـن �ضامل بن حممد بن �ضامل �خلنجري �أنـه يقــوم بت�ضفيــة �ضركة �ل�ضهم �ل�ضريع لل�ضحن 

وفقـــا   ,  1593870 بالرقـــــم  �لـتجــاري  �ل�ضــجل  �أمانـــة  لـــدى  و�مل�ضجلـــة   , �ش.م.م  و�لنقل 

لقر�ر جمعية �ل�ضركـــاء �ملـــوؤرخ 2018/2/11م , وللم�ضفـي وحـــده حـــــق متثيـــل �ل�ضركــة فـي 

تتعلـق  �لتــي  �الأمــــور  كافــــة  فـي  �مل�ضفـي  , وعلى �جلميــع مر�جعـــة  �لغـــري  �أمام  �لت�ضفيـــة 

باأعمال �ل�ضركة على �لعنو�ن �الآتـي :

�ص.ب : 960 ر.ب : 111

هاتف رقم : 99357100 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .
امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1233(

حممد بن �شعيد بن �شامل احل�شني

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأبحار قنتب للمقاوالت �ص.م.م 

يعلـن حممد بن �ضعيد بن �ضامل �حل�ضني �أنـه يقــوم بت�ضفيــة �ضركة �أبحار قنتب للمقاوالت 

�ش.م.م , و�مل�ضجلـــة لـــدى �أمانـــة �ل�ضــجل �لـتجــاري بالرقـــــم 1217551 , وفقـــا لقر�ر جمعية 

�لت�ضفيـــة  فـي  �ل�ضركــة  , وللم�ضفـي وحـــده حـــــق متثيـــل  2017/12/10م  �ملـــوؤرخ  �ل�ضركـــاء 

باأعمال  تتعلـق  �لتــي  �الأمــــور  كافــــة  فـي  �مل�ضفـي  مر�جعـــة  �جلميــع  وعلى   , �لغـــري  �أمام 

�ل�ضركة على �لعنو�ن �الآتـي :

�ص.ب : 3248 ر.ب : 113

هاتف رقم : 95076257 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .
امل�شفــــي

خالد بن مبارك بن �شعيد الدرمكي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة الدرمكي للخدمات الهند�شية �ص.م.م 

�لدرمكي للخدمات  �أنـه يقــوم بت�ضفيــة �ضركة  يعلـن خالد بن مبارك بن �ضعيد �لدرمكي 

وفقـــا   ,  1119360 بالرقـــــم  �لـتجــاري  �ل�ضــجل  �أمانـــة  لـــدى  و�مل�ضجلـــة   , �لهند�ضية �ش.م.م 

لقر�ر جمعية �ل�ضركـــاء �ملـــوؤرخ 2018/1/29م , وللم�ضفـي وحـــده حـــــق متثيـــل �ل�ضركــة فـي 

تتعلـق  �لتــي  �الأمــــور  كافــــة  فـي  �مل�ضفـي  , وعلى �جلميــع مر�جعـــة  �لغـــري  �أمام  �لت�ضفيـــة 

باأعمال �ل�ضركة على �لعنو�ن �الآتـي :

�ص.ب : 182 ر.ب : 120

هاتف رقم : 93530135 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .
امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1233(

يا�شر بن حمود بن �شعيد املعمري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شذا الردة للتجارة - ت�شامنية 

يعلـن يا�ضر بن حمود بن �ضعيـد �ملعمري �أنــه يقــوم بت�ضفيــة �ضركة �ضــذ� �لــردة للتجـارة -

ت�ضامنية , و�مل�ضجلــة لـــدى �أمانـــة �ل�ضــجل �لـتجــاري بالرقـــم 1002443 , وللم�ضفـي وحـــده 

فـي  �مل�ضفـي  مر�جعـــة  �جلميــع  وعلى   , �لغـــري  �أمام  �لت�ضفيـــة  فـي  �ل�ضركــة  متثيـــل  حـــــق 

كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق باأعمال �ل�ضركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية �شحم - مركز الوالية

�ص.ب : 643 ر.ب : 319

هاتف رقم : 99733478 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .

امل�شفــــي

من�شور بن حممد بن �شامل الزعابي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة العني الزرقاء للعقارات - ت�شامنية 

يعلـن من�ضور بن حممد بن �ضامل �لزعابي �أنــه يقــوم بت�ضفيــة �ضركة �لعني �لزرقاء للعقار�ت - 

ت�ضامنية , و�مل�ضجلــة لـــدى �أمانـــة �ل�ضــجل �لـتجــاري بالرقـــم 3242536 , وللم�ضفـي وحـــده 

فـي  �مل�ضفـي  مر�جعـــة  �جلميــع  وعلى   , �لغـــري  �أمام  �لت�ضفيـــة  فـي  �ل�ضركــة  متثيـــل  حـــــق 

كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق باأعمال �ل�ضركة على �لعنو�ن �الآتـي :

حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم : 99317053 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1233(

عبيد بن اأحمد بن عبداللـه ال�شعدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية 

ل�شركة عبيد بن اأحمد ال�شعدي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  - ت�شامنية 

يعلـن عبيد بن �أحمد بن عبد�للـه �ل�ضعدي �أنــه يقــوم بت�ضفيــة �ضركة عبيد بن �أحمد �ل�ضعدي 

و�ضريكه للتجارة و�ملقاوالت - ت�ضامنية , و�مل�ضجلــة لـــدى �أمانـــة �ل�ضــجل �لـتجــاري بالرقـــم 

, وعلــى  �لغـــيـــر  �أمـــام  �لت�ضفيـــة  فـي  �ل�ضركـــة  حـــــق متثيـــل  , وللم�ضفـي وحـــده   1115643

�لعنو�ن  على  �ل�ضركة  باأعمال  تتعلـق  �لتــي  �الأمــــور  كافــــة  فـي  �مل�ضفـي  مر�جعـــة  �جلميــع 

�الآتـي :

والية لوى - مركز الوالية

�ص.ب : 30 ر.ب : 325

هاتف رقم : 95409069 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .
امل�شفــــي

�شعيد بن عبيد بن حمد املحرزي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية

 ل�شركة �شعيد بن عبيد بن حمد املحرزي و�شريكه للتجارة 

يعلـن �ضعيد بن عبيد بن حمد �ملحرزي �أنــه يقــوم بت�ضفيــة �ضركة �ضعيد بن عبيد بن حمد 

�ملحــرزي و�ضريكــه للتجــارة , و�مل�ضجلــة لـــدى �أمانـــة �ل�ضــجل �لـتجــاري بالرقـــم 3094316 ، 

وللم�ضفـي وحـــده حـــــق متثيـــل �ل�ضركــة فـي �لت�ضفيـــة �أمام �لغـــري , وعلى �جلميــع مر�جعـــة 

�مل�ضفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق باأعمال �ل�ضركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية �شحم - مركز الوالية

�ص.ب : 628 ر.ب : 319

هاتف رقم : 99211100 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1233(

�شليم بن علي بن اإبراهيم ال�شعدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شما نرب الوطنية للتجارة واملقاوالت - تو�شية 

يعلـن �ضليــم بن علــي بن �إبر�هيــم �ل�ضعــدي �أنــه يقــوم بت�ضفيــة �ضركة �ضمــا نبــر �لوطنيـــة 

للتجارة و�ملقاوالت - تو�ضية , و�مل�ضجلــة لـــدى �أمانـــة �ل�ضــجل �لـتجــاري بالرقـــم 1134756 ، 

وللم�ضفـي وحـــده حـــــق متثيـــل �ل�ضركــة فـي �لت�ضفيـــة �أمام �لغـــري , وعلى �جلميــع مر�جعـــة 

�مل�ضفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق باأعمال �ل�ضركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة 

�ص.ب : 101 ر.ب : 325

هاتف رقم : 96502229 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .
امل�شفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة خريات نرب للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية 

يعلـن �ضليــم بن علــي بن �إبر�هيــم �ل�ضعــدي �أنــه يقــوم بت�ضفيــة �ضركة خري�ت نبــر للتجارة 

و�ملقاوالت - ت�ضامنية , و�مل�ضجلـة لـدى �أمانـة �ل�ضجل �لـتجاري بالرقــم 1135265 , وللم�ضفـي 

وحـــده حـــــق متثيـــل �ل�ضركــة فـي �لت�ضفيـــة �أمام �لغـــري , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�ضفـي 

فـي كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق باأعمال �ل�ضركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة 

�ص.ب : 101 ر.ب : 325

هاتف رقم : 96502229 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .
امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1233(

�شلطان بن حممد بن علي الكلباين 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية

 ل�شركة اأحمد بن �شليمان بن عبداللـه اجلابري و�شريكه - ت�شامنية

يعلـن �ضلطان بن حممد بن علي �لكلباين �أنــه يقــوم بت�ضفيــة �ضركة �أحمد بن �ضليمان بن 

عبد�للـه �جلابري و�ضريكه - ت�ضامنية , و�مل�ضجلـة لـدى �أمانـة �ل�ضـجل �لـتجــاري بالرقـــم 

3243052 , وللم�ضفـي وحـــده حـــــق متثيـــل �ل�ضركــة فـي �لت�ضفيـــة �أمام �لغـــيـــر , وعلى 

�لعنو�ن  على  �ل�ضركة  باأعمال  تتعلـق  �لتــي  �الأمــــور  كافــــة  فـي  �مل�ضفـي  مر�جعـــة  �جلميــع 

�الآتـي :

 والية �شحار - مركز الوالية

�ص.ب : 399 ر.ب : 311

هاتف رقم : 94412144 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .

امل�شفــــي

اإ�شماعيل بن عبداللـه بن علي البلو�شي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة جنوب الريا�ص للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

�لريا�ش  جنوب  يقــوم بت�ضفيــة �ضركة  �أنــه  �لبلو�ضي  �إ�ضماعيل بن عبد�للـه بن علي  يعلـن 

للتجارة و�ملقاوالت - ت�ضامنية , و�مل�ضجلـة لـدى �أمانـة �ل�ضـجل �لـتجــاري بالرقـــم 1033681 ، 

وعلى �جلميـــع   , �لغـــيـــر  �أمــام  �لت�ضفيـــة  فـي  �ل�ضركــــة  حـــــق متثيـــل  وحـــده  وللم�ضفـــي 

مر�جعـــة �مل�ضفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق باأعمال �ل�ضركة على �لعنو�ن �الآتـي :

�ص.ب : 1162 ر.ب : 133

هاتف رقم : 95226006 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .

امل�شفــــي

-207-



اجلريدة الر�سمية العدد )1233(

خلفان بن �شعيد بن حممد املعمري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية 

ل�شركة را�شد وخلفان اأبناء �شعيد بن حممد املعمري للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلـن خلفان بن �ضعيد بن حممد �ملعمري �أنــه يقــوم بت�ضفيــة �ضركة ر��ضد وخلفان �أبناء 

�ضعيد بن حممد �ملعمري للتجارة و�ملقاوالت - ت�ضامنية , و�مل�ضجلـة لـدى �أمانـة �ل�ضـجل 

الـتجــاري بالرقـــم 1111764 , وللم�ضفـي وحـــده حـــــق متثيـــل �ل�ضركــة فـي �لت�ضفيـــة �أمام 

الغـــري ، وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�ضفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق باأعمال �ل�ضركة 

على �لعنو�ن �الآتـي :

والية لوى - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم : 97774436 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .

امل�شفــــي

اأحمد بن �شامل بن بخيت ال�شعيلي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأحمد ال�شعيلي واأوالده للتجارة - تو�شية

يعلـن �أحمد بن �ضامل بن بخيت �ل�ضعيلي �أنــه يقــوم بت�ضفيــة �ضركة �أحمد �ل�ضعيلي و�أوالده 

للتجارة - تو�ضية , و�مل�ضجلـة لـدى �أمانـة �ل�ضـجل �لـتجــاري بالرقـــم 3184846 , وللم�ضفـي 

وحـــده حـــــق متثيـــل �ل�ضركــة فـي �لت�ضفيـــة �أمام �لغـــري , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�ضفـي 

فـي كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق باأعمال �ل�ضركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ص.ب : 519 ر.ب : 311

هاتف رقم : 92473833 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1233(

عبداللـه بن حممد بن علي الربخي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأنوار الغ�شب املتحدة للتجارة - ت�شامنية

يعلـن عبد�للـه بن حممد بن علي �لربخي �أنــه يقــوم بت�ضفيــة �ضركة �أنو�ر �لغ�ضب �ملتحدة 

وفقا   ,  1132408 بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�ضـجل  �أمانـة  لـدى  و�مل�ضجلـة   , ت�ضامنية   - للتجارة 

التفاق �ل�ضركاء �ملوؤرخ 2018/2/12م , وللم�ضفـي وحـــده حـــــق متثيـــل �ل�ضركــة فـي �لت�ضفيـــة 

�أمام �لغـــري , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�ضفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق باأعمال �ل�ضركة 

على �لعنو�ن �الآتـي :

والية الر�شتاق - حمافظة جنوب الباطنة

�ص.ب : 278 ر.ب : 318

هاتف رقم : 93338175 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .

امل�شفــــي

اأحمد بن زايد بن �شالح البويقي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأنهار جمان للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

للتجارة  �أنهار جمان  �ضركة  بت�ضفيــة  يقــوم  �أنــه  �لبويقي  �ضالح  بن  ز�يد  بن  �أحمد  يعلـن 

و�ملقاوالت �ش.م.م , و�مل�ضجلـة لـدى �أمانـة �ل�ضـجل �لـتجــاري بالرقـــم 1047858 , وفقا التفاق 

�ل�ضركاء �ملوؤرخ 2018/2/7م , وللم�ضفـي وحـــده حـــــق متثيـــل �ل�ضركــة فـي �لت�ضفيـــة �أمام 

�لغـــري , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�ضفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق باأعمال �ل�ضركة 

على �لعنو�ن �الآتـي :

والية الر�شتاق - حمافظة جنوب الباطنة

�ص.ب : 470 ر.ب : 314

هاتف رقم : 95410301 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1233(

�شعيد بن اإبراهيم بن حممد املزروعي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة املزروعي ال�شاملة �ص.م.م

يعلـن �ضعيد بن �إبر�هيم بن حممد �ملزروعي �أنــه يقــوم بت�ضفيــة �ضركة �ملزروعي �ل�ضاملة 

وللم�ضفـي وحـــده   ,  1093437 بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�ضـجل  �أمانـة  لـدى  و�مل�ضجلـة   , �ش.م.م 

فـي  �مل�ضفـي  , وعلى �جلميــع مر�جعـــة  �لغـــري  �أمام  �لت�ضفيـــة  فـي  �ل�ضركــة  حـــــق متثيـــل 

كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق باأعمال �ل�ضركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية الر�شتاق - حمافظة جنوب الباطنة

�ص.ب : 557 ر.ب : 318

هاتف رقم : 92705252 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .
امل�شفــــي

حمد بن خلف بن �شالح الب�شامي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اإكليل احلارة - ت�شامنية

يعلـن حمد بن خلف بن �ضالح �لب�ضامي �أنــه يقــوم بت�ضفيــة �ضركة �إكليل �حلارة - ت�ضامنية ،

�ملوؤرخ  �ل�ضركاء  , وفقا التفاق   1240687 بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�ضـجل  �أمانـة  لـدى  و�مل�ضجلـة 

2018/2/7م , وللم�ضفـي وحـــده حـــــق متثيـــل �ل�ضركــة فـي �لت�ضفيـــة �أمام �لغـــري , وعلى 

�لعنو�ن  على  �ل�ضركة  باأعمال  تتعلـق  �لتــي  �الأمــــور  كافــــة  فـي  �مل�ضفـي  مر�جعـــة  �جلميــع 

�الآتـي :

والية الر�شتاق - حمافظة جنوب الباطنة

هاتف رقم : 99587753 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1233(

ن�شر بن من�شور بن �شامل ال�شريري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اجلارح احلديثة �ص.م.م

�حلديثة  �جلارح  �ضركة  بت�ضفيــة  يقــوم  �أنــه  �ل�ضريري  �ضامل  بن  من�ضور  بن  ن�ضر  يعلـن 

�ش.م.م , و�مل�ضجلـة لـدى �أمانـة �ل�ضـجل �لـتجــاري بالرقـــم 1052660 , وفقا التفاق �ل�ضركاء 

�ملوؤرخ 2018/2/5م , وللم�ضفـي وحـــده حـــــق متثيـــل �ل�ضركــة فـي �لت�ضفيـــة �أمام �لغـــري ,

على  �ل�ضركة  باأعمال  تتعلـق  �لتــي  �الأمــــور  كافــــة  فـي  �مل�ضفـي  مر�جعـــة  �جلميــع  وعلى 

�لعنو�ن �الآتـي :

والية وادي املعاول - حمافظة جنوب الباطنة

�ص.ب : 165 ر.ب : 323

هاتف رقم : 99190001 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .

امل�شفــــي

اإبراهيم بن ح�شن بن عي�شى الفار�شي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة خط ال�شماء للنقل �ص.م.م

يعلـن �إبر�هيم بن ح�ضن بن عي�ضى �لفار�ضي �أنــه يقــوم بت�ضفيــة �ضركة خط �ل�ضماء للنقل 

�ش.م.م , و�مل�ضجلـة لـدى �أمانـة �ل�ضـجل �لـتجــاري بالرقـــم 1720023 , وفقا التفاق �ل�ضركاء 

�ملوؤرخ 2018/1/18م , وللم�ضفـي وحـــده حـــــق متثيـــل �ل�ضركــة فـي �لت�ضفيـــة �أمام �لغـــري ,

على  �ل�ضركة  باأعمال  تتعلـق  �لتــي  �الأمــــور  كافــــة  فـي  �مل�ضفـي  مر�جعـــة  �جلميــع  وعلى 

�لعنو�ن �الآتـي :

والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة

�ص.ب : 210 ر.ب : 320

هاتف رقم : 99209694 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1233(

را�شد بن عبداللـه بن نا�شر ال�شليماين

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة النيل االأزرق املتحدة للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلـن ر��ضد بن عبد�للـه بن نا�ضر �ل�ضليماين �أنــه يقــوم بت�ضفيــة �ضركة �لنيل �الأزرق �ملتحدة 

للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م , و�مل�ضجلـة لـدى �أمانـة �ل�ضـجل �لـتجــاري بالرقـــم 1044908 ،

وللم�ضفي وحده حـــق متثيـــل �ل�ضركــة فـي �لت�ضفيـــة �أمام �لغـــري , وعلى �جلميــع مر�جعـــة 

�مل�ضفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق باأعمال �ل�ضركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ص.ب : 36 ر.ب : 318

هاتف رقم : 99449938 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .

امل�شفــــي

اأحمد بن نا�شر بن حممد البلو�شي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأر�ص الغليلة للتجارة - ت�شامنية

يعلـن �أحمد بن نا�ضر بن حممد �لبلو�ضي �أنــه يقــوم بت�ضفيــة �ضركة �أر�ش �لغليلة للتجارة -

ت�ضامنيـة , و�مل�ضجلة لـدى �أمانـة �ل�ضـجـل �لـتجاري بالرقـم 1082617 , وللم�ضفـي وحـــده 

فـي  �مل�ضفـي  مر�جعـــة  �جلميــع  وعلى   , �لغـــري  �أمام  �لت�ضفيـــة  فـي  �ل�ضركــة  متثيـــل  حـــــق 

كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق باأعمال �ل�ضركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية ال�شويق - حمافظة �شمال الباطنة 

هاتف رقم : 95067180 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1233(

�شعيد بن علي بن �شعيد ال�شاحلي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شعيد و�شيف اأبناء علي بن �شعيد ال�شاحلي للتجارة

يعلــــن �ضعيــد بن علــي بن �ضعيــد �ل�ضاحلــي �أنــه يقــوم بت�ضفيــة �ضركـــة �ضعيــد و�ضيف �أبناء 

علي بن �ضعيد �ل�ضاحلي للتجارة , و�مل�ضجلة لـدى �أمانـة �ل�ضـجـل �لـتجاري بالرقـم 3117200 ،

فـي  �ل�ضركــة  حـــــق متثيـــل  وحـــده  وللم�ضفـي   , 2018/2/14م  �ملوؤرخ  �ل�ضركاء  وفقا التفاق 

تتعلـق  �لتــي  �الأمــــور  كافــــة  فـي  �مل�ضفـي  , وعلى �جلميــع مر�جعـــة  �لغـــري  �أمام  �لت�ضفيـــة 

باأعمال �ل�ضركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية ال�شويق -  حمافظة �شمال الباطنة

�ص.ب : 189 ر.ب : 315 

هاتف رقم : 99466393 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .
امل�شفــــي

داود بن �شليمان بن �شيف احلرا�شي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة خ�شب الورد املا�شية العاملية �ص.م.م

يعلـن د�ود بن �ضليمان بن �ضيف �حلر��ضي �أنــه يقــوم بت�ضفيــة �ضركة خ�ضب �لورد �ملا�ضية 

وللم�ضفـي   ,  1217013 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�ضـجـل  �أمانـة  لـدى  و�مل�ضجلة   , �ش.م.م  �لعاملية 

وحـــده حـــــق متثيـــل �ل�ضركــة فـي �لت�ضفيـــة �أمام �لغـــري , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�ضفـي 

فـي كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق باأعمال �ل�ضركة على �لعنو�ن �الآتـي :

حمافظة جنوب الباطنة

�ص.ب : 793 ر.ب : 320 

هاتف رقم : 99718084 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .

امل�شفــــي
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�شامل بن علي بن نا�شر املعمري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة املعمري والقطيطي للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلـــن �ضالــم بــن علــي بــن نا�ضــر �ملعمــري �أنــه يقــوم بت�ضفيــة �ضركة �ملعمري و�لقطيطي 

 ،  1032654 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�ضـجـل  �أمانـة  لـدى  و�مل�ضجلة   , �ش.م.م  و�ملقاوالت  للتجارة 

فـي  �ل�ضركــة  حـــــق متثيـــل  وحـــده  وللم�ضفـي   , 2018/2/14م  �ملوؤرخ  �ل�ضركاء  وفقا التفاق 

تتعلـق  �لتــي  �الأمــــور  كافــــة  فـي  �مل�ضفـي  , وعلى �جلميــع مر�جعـــة  �لغـــري  �أمام  �لت�ضفيـــة 

باأعمال �ل�ضركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية الر�شتاق - حمافظة جنوب الباطنة

�ص.ب : 532 ر.ب : 315 

هاتف رقم : 99274434 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .
امل�شفــــي

علي بن جمعة بن علي الربيدعي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة جوهرة اجلزيرة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلـــن علي بن جمعة بن علي �لربيدعي �أنــه يقــوم بت�ضفيــة �ضركة جوهرة �جلزيرة للتجارة 

و�ملقاوالت - ت�ضامنية , و�مل�ضجلة لـدى �أمانـة �ل�ضـجـل �لـتجاري بالرقـم 3151050 ، وفقا التفاق 

�ل�ضركاء �ملوؤرخ 2018/2/13م , وللم�ضفـي وحـــده حـــــق متثيـــل �ل�ضركــة فـي �لت�ضفيـــة �أمام 

�لغـــري , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�ضفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق باأعمال �ل�ضركة 

على �لعنو�ن �الآتـي :

والية ال�شويق - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم : 99060005 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .
امل�شفــــي
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عبدالعزيز بن خمي�ص بن عبداللـه البلو�شي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة كوكب الزهرة للتجارة واملقاوالت

يعلـــن عبد�لعزيز بن خمي�ش بن عبد�للـه �لبلو�ضي �أنــه يقــوم بت�ضفيــة �ضركة كوكب �لزهرة 

للتجارة و�ملقاوالت , و�مل�ضجلة لـدى �أمانـة �ل�ضـجـل �لـتجاري بالرقـم 3182460 ، وفقا التفاق 

�ل�ضركاء �ملوؤرخ 2018/2/4م , وللم�ضفـي وحـــده حـــــق متثيـــل �ل�ضركــة فـي �لت�ضفيـــة �أمام 

�لغـــري , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�ضفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق باأعمال �ل�ضركة 

على �لعنو�ن �الآتـي :

والية ال�شويق - حمافظة �شمال الباطنة

�ص.ب : 513 ر.ب : 315

هاتف رقم : 95700711 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .
امل�شفــــي

عبداللـه بن حممد بن م�شعود ال�شالمي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة روابي الدها�ص للتجارة - ت�شامنية

يعلـــن عبد�للـه بن حممد بن م�ضعود �ل�ضالمي �أنــه يقــوم بت�ضفيــة �ضركة رو�بي �لدها�ش 

للتجارة - ت�ضامنية , و�مل�ضجلة لـدى �أمانـة �ل�ضـجـل �لـتجاري بالرقـم 1701495 ، وفقا التفاق 

�ل�ضركاء �ملوؤرخ 2018/2/14م , وللم�ضفـي وحـــده حـــــق متثيـــل �ل�ضركــة فـي �لت�ضفيـــة �أمام 

�لغـــري , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�ضفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق باأعمال �ل�ضركة 

على �لعنو�ن �الآتـي :

والية الر�شتاق - حمافظة جنوب الباطنة

�ص.ب : 445 ر.ب : 318

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .
امل�شفــــي

-215-



اجلريدة الر�سمية العدد )1233(

خالد بن حمد بن �شعيد ال�شيابي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأ�شواء الر�شتاق �ص.م.م

يعلـــن خالد بن حمد بن �ضعيد �ل�ضيابي �أنــه يقــوم بت�ضفيــة �ضركة �أ�ضو�ء �لر�ضتاق �ش.م.م ،

�ملوؤرخ  �ل�ضركاء  التفاق  وفقا   ,  1710346 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�ضـجـل  �أمانـة  لـدى  و�مل�ضجلــة 

, وعلى  �أمام �لغـــري  , وللم�ضفـي وحـــده حـــــق متثيـــل �ل�ضركــة فـي �لت�ضفيـــة  2018/1/1م 

�لعنو�ن  على  �ل�ضركة  باأعمال  تتعلـق  �لتــي  �الأمــــور  كافــــة  فـي  �مل�ضفـي  مر�جعـــة  �جلميــع 

�الآتـي :

حمافظة جنوب الباطنة

�ص.ب : 25 ر.ب : 329

هاتف رقم : 93231887 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .
امل�شفــــي

عبداللـه بن �شامل بن عدمي العي�شائي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة طيف عاهن للتجارة - ت�شامنية

يعلن عبد�للـه بن �ضامل بن عدمي �لعي�ضائي �أنــه يقــوم بت�ضفيــة �ضركة طيف عاهن للتجارة -

ت�ضامنية , و�مل�ضجلــة لـدى �أمانـة �ل�ضـجـل �لـتجاري بالرقـم 1046939 , وللم�ضفـي وحـــده 

, وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�ضفـي فـي  �لغـــري  �أمام  �لت�ضفيـــة  �ل�ضركــة فـي  حـــــق متثيـــل 

كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق باأعمال �ل�ضركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية �شحار - مركز الوالية

�ص.ب : 808 ر.ب : 311

هاتف رقم : 99450967 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .
امل�شفــــي
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را�شد بن حممد بن �شعيد القريني

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأبو فهد القريني للتجارة - تو�شية

اأبو فهد �لقريني  يعلــن ر��ضــد بــن حممـد بــن �ضعيــد �لقرينــي �أنــه يقــوم بت�ضفيــة �ضركة 

للتجارة - تو�ضية , و�مل�ضجلــة لـدى �أمانـة �ل�ضـجـل �لـتجاري بالرقـم 8047154 , وللم�ضفـــي 

وحـــده حـــــق متثيـــــل �ل�ضركــة فـي �لت�ضفيـــة �أمـــام �لغـــيـر , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�ضفـي 

فـي كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق باأعمال �ل�ضركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية �شحم - مركز الوالية

�ص.ب : 33 ر.ب : 311

هاتف رقم : 99334151 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .

امل�شفــــي

ماجد بن علي بن عبداللـه احلو�شني

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية

 ل�شركة جوهرة العوينات املا�شية للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

�لعوينات  جوهرة  �ضركة  بت�ضفيــة  يقــوم  �أنــه  �حلو�ضني  عبد�للـه  بن  علي  بن  ماجد  يعلن 

�لـتجاري بالرقـم  �ل�ضـجـل  �أمانـة  , و�مل�ضجلــة لـدى  �ملا�ضية للتجارة و�ملقاوالت - ت�ضامنية 

, وعلى  �لغـــيـر  �أمـــام  �لت�ضفيـــة  فـي  �ل�ضركــة  حـــــق متثيـــــل  وحـــده  وللم�ضفـــي   ,  1120717

�لعنو�ن  على  �ل�ضركة  باأعمال  تتعلـق  �لتــي  �الأمــــور  كافــــة  فـي  �مل�ضفـي  مر�جعـــة  �جلميــع 

�الآتـي :

والية �شحم - مركز الوالية

�ص.ب : 249 ر.ب : 326

هاتف رقم : 97775285 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .

امل�شفــــي
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�شعيد بن حممد بن �شامل املعمري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية

 ل�شركة عبداللـه بن حممد و�شعيد بن حممد للتجارة - ت�شامنية

حممد  بن  عبد�للـه  �ضركة  بت�ضفيــة  يقــوم  �أنــه  �ملعمري  �ضامل  بن  حممد  بن  �ضعيد  يعلن 

و�ضعيد بن حممد للتجارة - ت�ضامنية , و�مل�ضجلــة لـدى �أمانـة �ل�ضـجـل �لـتجاري بالرقـم 

, وعلى  �لغـــيـر  �أمـــام  �لت�ضفيـــة  فـي  �ل�ضركــة  حـــــق متثيـــــل  وحـــده  وللم�ضفـــي   ,  3050076

�لعنو�ن  على  �ل�ضركة  باأعمال  تتعلـق  �لتــي  �الأمــــور  كافــــة  فـي  �مل�ضفـي  مر�جعـــة  �جلميــع 

�الآتـي :

والية لوى - مركز الوالية

هاتف رقم : 92844533 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .
امل�شفــــي

عبداللـه بن اأحمد بن عبداللـه املعمري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية

 ل�شركة عبداللـه بن اأحمد بن عبداللـه املعمري و�شريكه - ت�شامنية

يعلــــن عبد�للـــه بـــن �أحمــــد بــن عبد�للـــه �ملعمــري �أنــــه يقــــوم بت�ضفيــــة �ضركـــة عبـــد�للـــــه بن 

�أحمد بن عبد�للـه �ملعمري و�ضريكه - ت�ضامنية , و�مل�ضجلــة لـدى �أمانـة �ل�ضـجـل �لـتجاري 

بالرقـــم 3187063 , وللم�ضفـــــي وحـــــده حـــــق متثيـــــل �ل�ضركــة فـي �لت�ضفيـــة �أمـــام �لغـــيـر ,

على  �ل�ضركة  باأعمال  تتعلـق  �لتــي  �الأمــــور  كافــــة  فـي  �مل�ضفـي  مر�جعـــة  �جلميــع  وعلى 

�لعنو�ن �الآتـي :

والية لوى - حمافظة �شمال الباطنة

�ص.ب : 32 ر.ب : 322

هاتف رقم : 99612396 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .
امل�شفــــي
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نا�شر بن حميد بن هديب الها�شمي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة بوابة ال�شرق االأو�شط املتحدة �ص.م.م

يعلـن نا�ضر بن حميد بن هديب �لها�ضمي �أنــــه يقــــوم بت�ضفيــــة �ضركـــة بو�بة �ل�ضرق �الأو�ضط 

�ملتحدة �ش.م.م , و�مل�ضجلــة لـدى �أمانـة �ل�ضـجـل �لـتجاري بالرقـــم 1099627 , وللم�ضفـــــي 

وحـــــده حـــــق متثيـــــل �ل�ضركــة فـي �لت�ضفيـــة �أمـــام �لغـــيـر , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�ضفـي 

فـي كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق باأعمال �ل�ضركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية اإبراء - حمافظة �شمال ال�شرقية

�ص.ب : 153 ر.ب : 400

هاتف رقم : 95040840 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .

امل�شفــــي
�شعود بن خمي�ص بن حممد احلب�شي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة بادية اخل�شبة للتجارة

يعلن �ضعود بن خمي�ش بن حممد �حلب�ضي �أنــــه يقوم بت�ضفية �ضركـة بادية �خل�ضبة للتجارة ،

�ملوؤرخ  �ل�ضركاء  لقر�ر  وفقا   ,  1101571 بالرقـــم  �لـتجاري  �ل�ضـجـل  �أمانـة  لـدى  و�مل�ضجلــة 

2018/2/19م , وللم�ضفـــــي وحـــــده حـــــق متثيـــــل �ل�ضركــة فـي �لت�ضفيـــة �أمـــام �لغـــيـر , وعلى 

�لعنو�ن  على  �ل�ضركة  باأعمال  تتعلـق  �لتــي  �الأمــــور  كافــــة  فـي  �مل�ضفـي  مر�جعـــة  �جلميــع 

�الآتـي :

والية امل�شيبي - حمافظة �شمال ال�شرقية

هاتف رقم : 92472415 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .

امل�شفــــي
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اأحمد بن �شعيد بن حممد احلب�شي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأجواء العينني للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن �أحمد بن �ضعيد بن حممد �حلب�ضي �أنـه يقوم بت�ضفية �ضركـة �أجو�ء �لعينني للتجارة 

و�ملقاوالت - ت�ضامنية , و�مل�ضجلة لدى �أمانـة �ل�ضـجـل �لـتجاري بالرقـم  1125725 , وللم�ضفـي 

وحـــــده حق متثيـــــل �ل�ضركــة فـي �لت�ضفيـــة �أمـــام �لغـــيـر , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�ضفـي 

فـي كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق باأعمال �ل�ضركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية امل�شيبي - حمافظة �شمال ال�شرقية

هاتف رقم : 95573378 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .

امل�شفــــي

حمود بن �شامل بن �شليم الوهيبي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شاحل بحر العرب ال�شرقي

�لعرب  �أنـــه يقــوم بت�ضفية �ضركـة �ضاحل بحر  �لوهيــبي  �ضليـــم  يعلـــن حمــود بن �ضامل بن 

�ل�ضرقي , و�مل�ضجلة لدى �أمانـة �ل�ضـجـل �لـتجاري بالرقـم 1581333 , وفقا لقر�ر �ل�ضركاء 

�ملــوؤرخ 2017/2/22م , وللم�ضفـي وحـــــده حــق متثيـــــل �ل�ضركــة فـي �لت�ضفيـــة �أمـــام �لغـــيـر ,

علــى  �ل�ضركــة  باأعمــال  تتعلــق  �لتـــي  �الأمــــور  كافــــة  فــي  �مل�ضفــي  وعلــى �جلميــع مر�جعـــة 

�لعنــو�ن �الآتـــي :

والية بدية - حمافظة �شمال ال�شرقية

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .

امل�شفــــي
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�شلطان بن حممد بن �شعيد احلجري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة مملكة االمتياز للتجارة - ت�شامنية

�المتياز  مملكة  �ضركـة  بت�ضفية  يقــوم  �أنـــه  �حلجري  �ضعيد  بن  حممد  بن  �ضلطان  يعلـــن 

للتجارة - ت�ضامنية , و�مل�ضجلة لدى �أمانـة �ل�ضـجـل �لـتجاري بالرقـم 1151300 , وللم�ضفـي 

وحـــــده حق متثيـــــل �ل�ضركــة فـي �لت�ضفيـــة �أمـــام �لغـــيـر , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�ضفـي 

فـي كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق باأعمال �ل�ضركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية بدية - حمافظة �شمال ال�شرقية

�ص.ب : 88 ر.ب : 421

هاتف رقم : 99604418 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .

امل�شفــــي
اأحمد بن �شالح بن �شامل البو�شعيدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة مدائن مزون للتجارة واملقاوالت

يعلـــن �أحمد بن �ضالــح بــن �ضالــم �لبو�ضعيــدي �أنـــه يقــوم بت�ضفيــة �ضركـة مد�ئــن مــزون 

للتجارة و�ملقاوالت , و�مل�ضجلة لدى �أمانـة �ل�ضـجـل �لـتجاري بالرقـم 1073855 , وفقا لقــر�ر 

�ل�ضركـــاء �ملــــوؤرخ 2018/2/13م , وللم�ضفـي وحـــــده حق متثيـــــل �ل�ضركــة فـي �لت�ضفيـــة �أمـــام 

�لغـــيـر , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�ضفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق باأعمال �ل�ضركة 

على �لعنو�ن �الآتـي :

والية اإبراء - حمافظة �شمال ال�شرقية

�ص.ب : 290 ر.ب : 400

هاتف رقم : 99887434 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .
امل�شفــــي
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م�شعود بن �شامل بن �شعيد امل�شكري 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شواحي �شنعاء للتجارة واملقاوالت

يعلـــن م�ضعـــود بــن �ضالــم بــن �ضعيــد �مل�ضكـري �أنـــه يقــوم بت�ضفيـة �ضركـة �ضو�حي �ضنعــاء 

للتجارة و�ملقاوالت , و�مل�ضجلة لدى �أمانـة �ل�ضـجـل �لـتجاري بالرقـم 6064337 , وفقا لقر�ر 

�ل�ضركاء �ملوؤرخ 2018/2/11م , وللم�ضفـي وحـــــده حق متثيـــــل �ل�ضركــة فـي �لت�ضفيـــة �أمـــام 

�لغـــيـر , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�ضفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق باأعمال �ل�ضركة 

على �لعنو�ن �الآتـي :

والية اإبراء - حمافظة �شمال ال�شرقية

هاتف رقم : 99340776 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .
امل�شفــــي

را�شد بن �شعيد بن عامر احلجري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأعايل البلد لالإن�شاء - ت�شامنية

يعلن ر��ضد بن �ضعيد بن عامر �حلجري �أنـــه يقــوم بت�ضفيـة �ضركـة �أعايل �لبلد لالإن�ضاء - 

ت�ضامنية , و�مل�ضجلة لدى �أمانـة �ل�ضـجـل �لـتجاري بالرقـم 1103540 , وفقا لقر�ر �ل�ضركاء 

�ملــوؤرخ 2018/2/12م , وللم�ضفـــي وحـــــده حــق متثيـــــل �ل�ضركــة فـي �لت�ضفيـــة �أمـــام �لغـــيـر ,

على  �ل�ضركة  باأعمال  تتعلـق  �لتــي  �الأمــــور  كافــــة  فـي  �مل�ضفـي  مر�جعـــة  �جلميــع  وعلى 

�لعنو�ن �الآتـي :

والية بدية - حمافظة �شمال ال�شرقية

هاتف رقم : 99261993 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .
امل�شفــــي

-222-



اجلريدة الر�سمية العدد )1233(

ليلى بنت خويدم بن عبيد املب�شلية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة زهرة الب�شتان للخياطة والتطريز - ت�شامنية

تعلن ليلى بنت خويدم بن عبيد �ملب�ضلية �أنـــها تقــوم بت�ضفيـة �ضركـة زهرة �لب�ضتان للخياطة 

و�لتطريز - ت�ضامنية , و�مل�ضجلة لدى �أمانـة �ل�ضـجـل �لـتجاري بالرقـم 1043694 ، وفقا لقر�ر 

�ل�ضركاء �ملــوؤرخ 2018/2/15م , وللم�ضفـــية وحـدها حــق متثيـل �ل�ضركــة فـي �لت�ضفيـــة �أمـــام 

�لغـــيـر , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�ضفـية فـي كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق باأعمال �ل�ضركة 

على �لعنو�ن �الآتـي :

والية امل�شيبي - حمافظة �شمال ال�شرقية

هاتف رقم : 92231890 

كمــــا تدعــــو �مل�ضفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�ضركــــة للتقــــدم بادعاء�تهـــــم �ضــد 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـية 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .

امل�شفـيـــة
�شالح بن حمد بن حممد احلجري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأبناء حمد احلجري للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن �ضالح بن حمد بن حممد �حلجري �أنـــه يقــوم بت�ضفيـة �ضركـة �أبناء حمد �حلجري 

للتجارة و�ملقاوالت - ت�ضامنية , و�مل�ضجلة لدى �أمانـة �ل�ضـجـل �لـتجاري بالرقـم 1082260 ،

فـي  �ل�ضركــة  متثيـــــل  حــق  وحده  وللم�ضفي   , 2018/2/11م  �ملــوؤرخ  �ل�ضركاء  لقر�ر  وفقا 

�أمـــام �لغـــيـر , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�ضفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق  �لت�ضفيـــة 

باأعمال �ل�ضركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية بدية - حمافظة �شمال ال�شرقية

هاتف رقم : 99097524 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .

امل�شفــــي
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حممد بن حمد بن عبداللـه التبعي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة مر�شى �شنة للتجارة

يعلن حممد بن حمد بن عبد�للـه �لتبعي �أنـــه يقــوم بت�ضفيـة �ضركـة مر�ضى �ضنة للتجارة , 

�ملــوؤرخ  1100783 , وفقا لقر�ر �ل�ضركاء  �أمانـــة �ل�ضـجـــل �لـتجـاري بالرقـم  و�مل�ضجلـــة لــدى 

2018/2/15م , وللم�ضفي وحده حــق متثيـــــل �ل�ضركــة فـي �لت�ضفيـــة �أمـــام �لغـــيـر , وعلى 

�لعنو�ن  على  �ل�ضركة  باأعمال  تتعلـق  �لتــي  �الأمــــور  كافــــة  فـي  �مل�ضفـي  مر�جعـــة  �جلميــع 

�الآتـي :

والية امل�شيبي - حمافظة �شمال ال�شرقية

هاتف رقم : 99708911 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .

امل�شفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شوامخ الرباري للتجارة

يعلن حممد بن حمد بن عبد�للـه �لتبعي �أنـه يقوم بت�ضفيـة �ضركـة �ضو�مخ �لرب�ري للتجارة ،

�ملــوؤرخ  1097305 , وفقا لقر�ر �ل�ضركاء  �أمانـــة �ل�ضـجـــل �لـتجـاري بالرقـم  و�مل�ضجلـــة لــدى 

2018/2/15م , وللم�ضفي وحده حــق متثيـــــل �ل�ضركــة فـي �لت�ضفيـــة �أمـــام �لغـــيـر , وعلى 

�لعنو�ن  على  �ل�ضركة  باأعمال  تتعلـق  �لتــي  �الأمــــور  كافــــة  فـي  �مل�ضفـي  مر�جعـــة  �جلميــع 

�الآتـي :

والية امل�شيبي - حمافظة �شمال ال�شرقية

هاتف رقم : 99708911 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .

امل�شفــــي
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اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة حممد وابنه ذياب للتجارة واملقاوالت - تو�شية

يعلن حممد بن حمــد بـن عبد�للـه �لتبعي �أنـه يقوم بت�ضفيـــة �ضركـة حممــد و�بــنه ذيــاب 

 ،  1049793 بالرقـم  �لـتجـاري  �ل�ضـجـل  �أمانـــة  لـدى  و�مل�ضجلـة   , و�ملقاوالت - تو�ضية  للتجارة 

فـي  �ل�ضركـة  متثيـل  حــق  وحده  وللم�ضفي   , 2018/2/15م  �ملــوؤرخ  �ل�ضركاء  لقر�ر  وفقا 

�أمـــام �لغـــيـر , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�ضفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق  �لت�ضفيـــة 

باأعمال �ل�ضركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية امل�شيبي - حمافظة �شمال ال�شرقية

هاتف رقم : 99708911 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .

امل�شفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة فيافـي البطحاء للتجارة

�أنـه يقوم بت�ضفيـــة �ضركــة فيافــي �لبطحـاء  يعلــن حممــد بــن حمــد بـن عبد�للـــه �لتبعــي 

للتجارة , و�مل�ضجلـة لـدى �أمانـــة �ل�ضـجـل �لـتجـاري بالرقـم 1097248 ، وفقا لقر�ر �ل�ضركاء 

�ملــــوؤرخ 2018/2/15م , وللم�ضفــي وحــده حــق متثيـــل �ل�ضركـــة فـي �لت�ضفيـــة �أمـــام �لغـــيـر ,

على  �ل�ضركة  باأعمال  تتعلـق  �لتــي  �الأمــــور  كافــــة  فـي  �مل�ضفـي  مر�جعـــة  �جلميــع  وعلى 

�لعنو�ن �الآتـي :

والية امل�شيبي - حمافظة �شمال ال�شرقية

هاتف رقم : 99708911 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .

امل�شفــــي
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اإ�شماعيـل بن علـي بن اإ�شماعـيل البلو�شـي

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة اجلنــاح االأخ�شـر للتجـارة �ص.م.م

يعلـن �إ�ضماعيـل بن علـي بن �إ�ضماعـيل �لبلو�ضـي  �أنـه يقـوم بت�ضفـية �ضركـــة �جلنــاح �الأخ�ضـر 

للتجـارة �ش.م.م , و�مل�ضجلـة لدى �أمانـة �ل�ضجـل �لـتجـاري بالرقـم 1774832 , وفقا التفاق 

�أمام  �لت�ضفـية  فـي  �ل�ضركة  , وللم�ضفـي وحــــده حق متثيــل  2018/2/14م  �ملوؤرخ  �ل�ضركاء 

�لغـري , وعلـى �جلميع مر�جعة �مل�ضفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�ضركـة على 

�لعنو�ن �الآتـي : 

اخل�شراء - واليـــة ال�شويــق 

�ص.ب : 146 ر.ب : 315

هاتـف رقــم : 99069867

كمــــا يدعــــو �مل�ضفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�ضركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ضــــد 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .

امل�شفـي

ثويني بن �شامل بن حممد البلو�شي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة مبدع ال�شارق للتجارة

 , للتجارة  �ل�ضارق  �ضركـة مبدع  بت�ضفيـة  يقــوم  �أنـــه  �لبلو�ضي  بن حممد  �ضامل  بن  ثويني  يعلن 

�ملــوؤرخ  �ل�ضركاء  لقر�ر  وفقا   ,  1063109 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�ضـجـل  �أمانـة  لدى  و�مل�ضجلة 

2018/1/24م , وللم�ضفي وحده حــق متثيـــــل �ل�ضركــة فـي �لت�ضفيـــة �أمـــام �لغـــيـر , وعلى 

�لعنو�ن  على  �ل�ضركة  باأعمال  تتعلـق  �لتــي  �الأمــــور  كافــــة  فـي  �مل�ضفـي  مر�جعـــة  �جلميــع 

�الآتـي :

والية بدية - حمافظة �شمال ال�شرقية

هاتف رقم : 92921186 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .

امل�شفــــي
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ثويني بن �شيف بن علي ال�شبيبي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شليمان وثويني اأبناء �شيف بن علي ال�شبيبي

�أبنـاء  �أنـه يقوم بت�ضفيـة �ضركـة �ضليمــان وثويني  يعلن ثويني بن �ضيـف بـن علي �ل�ضبيـبي 

�ضيـــف بـــن علــي �ل�ضبيبـــي ، و�مل�ضجلــة لــدى �أمانــــة �ل�ضـجـــل �لـتجــاري بالرقـــم 1010029 ، 

وللم�ضفي وحده حــق متثيـــــل �ل�ضركــة فـي �لت�ضفيـــة �أمـــام �لغـــيـر , وعلى �جلميــع مر�جعـــة 

�مل�ضفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق باأعمال �ل�ضركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية امل�شيبي - حمافظة �شمال ال�شرقية

�ص.ب : 51 ر.ب : 423

هاتف رقم : 92102036 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .
امل�شفــــي

حمود بن �شلطان بن �شام�ص احلجري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة دواجن �شمال ال�شرقية - تو�شية

�ضمــال  دو�جــن  �ضركـــة  بت�ضفيـة  يقــوم  �أنـــه  �ضام�ش �حلجري  بن  �ضلطان  بن  يعلـن حمــود 

�ل�ضرقية - تو�ضية , و�مل�ضجلة لدى �أمانـة �ل�ضـجـل �لـتجاري بالرقـم 1233385 , وللم�ضفي 

وحده حــق متثيـــــل �ل�ضركــة فـي �لت�ضفيـــة �أمـــام �لغـــيـر , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�ضفـي 

فـي كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق باأعمال �ل�ضركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية بدية - حمافظة �شمال ال�شرقية

�ص.ب : 341 ر.ب : 421

هاتف رقم : 97791337 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .

امل�شفــــي
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عبداللـه بن عامر بن �شامل املغريي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شذا الوا�شل الوطنية للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلـن عبد�للـه بن عامر بن �ضامل �ملغريي �أنـــه يقــوم بت�ضفيـة �ضركـــة �ضذ� �لو��ضل �لوطنية 

للتجارة و�ملقاوالت - ت�ضامنية , و�مل�ضجلة لدى �أمانـة �ل�ضـجـل �لـتجاري بالرقـم 1121757 ،

وفقــا لقــر�ر �ل�ضركـــاء �ملــوؤرخ 2018/2/11م , وللم�ضفـــي وحــده حــــق متثيـــــل �ل�ضركــــة فـي 

�أمـــام �لغـــيـر , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�ضفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق  �لت�ضفيـــة 

باأعمال �ل�ضركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية بدية - حمافظة �شمال ال�شرقية

هاتف رقم : 92783797 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .

امل�شفــــي

جنية بنت �شليم بن عبيد احلجرية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة الزهراء خلياطة وتطريز املالب�ص الن�شائية

خلياطة  �لزهر�ء  �ضركـــة  بت�ضفيـة  تقــوم  �أنـــها  �حلجرية  عبيد  بن  �ضليم  بنت  جنية  تعلـن 

 ،  6057764 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�ضـجـل  �أمانـة  لدى  و�مل�ضجلة   , �لن�ضائية  �ملالب�ش  وتطريز 

وفقــا لقــر�ر �ل�ضركـــاء �ملــوؤرخ 2018/2/18م , وللم�ضفـــية وحــدها حــــق متثيـــــل �ل�ضركــــة فـي 

�لت�ضفيـــة �أمـــام �لغـــيـر , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�ضفـية فـي كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق 

باأعمال �ل�ضركة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية القابل - حمافظة �شمال ال�شرقية

هاتف رقم : 98883067 

كمــــا تدعــــو �مل�ضفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�ضركــــة للتقــــدم بادعاء�تهـــــم �ضــد 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـية 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .

امل�شفـيـــة
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اأجمد بن �شلطان بن را�شد الرا�شبي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة مروج الوافـي للتجارة - تو�شية

يعلن �أجمد بن �ضلطان بن ر��ضد �لر��ضبي �أنـــه يقــوم بت�ضفيـة �ضركـــة مروج �لو�فـي للتجارة -

6063446 , وفقا لقر�ر �ل�ضركاء  تو�ضية , و�مل�ضجلة لدى �أمانـة �ل�ضـجـل �لـتجاري بالرقـم 

�ملوؤرخ 2018/2/13م , وللم�ضفي وحده حــق متثيـــــل �ل�ضركــة فـي �لت�ضفيـــة �أمـــام �لغـــيـر ,

وعلـى �جلميــع مر�جعـــة �مل�ضفـــي فـــي كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�ضركـــة علـــى 

�لعــنو�ن �الآتـــي :

والية الكامل والوافـي  - حمافظة جنوب ال�شرقية

هاتف رقم : 91360005 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .
امل�شفــــي

حممد بن قا�شم خري اللـه بيت مبارك

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة حممد قا�شم خري اللـه و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

قا�ضم  حممد  �ضركـــة  بت�ضفيـة  يقــوم  �أنـــه  مبارك  بيت  �للـه  خري  قا�ضم  بن  حممد  يعلن 

خري �للـه و�ضريكه للتجارة - ت�ضامنية , و�مل�ضجلة لدى �أمانـة �ل�ضـجـل �لـتجاري بالرقـم 

, وللم�ضفــي وحــده حــــق متثيـــــل  2018/2/8م  �ملــوؤرخ  �ل�ضركــاء  , وفقــا التفــاق   1045458

�ل�ضركــة فـي �لت�ضفيـــة �أمـــام �لغـــيـر , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�ضفـي فـي كافــــة �الأمــــور 

�لتــي تتعلـق باأعمال �ل�ضركة على �لعنو�ن �الآتـي :

�شارع مرباط - �شاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم : 99580090 

بادعاء�تهـــــم �ضــد  للتقــــدم  �ل�ضركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�ضفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ضتــة �أ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة �أن يوؤديها للم�ضفـي 

على �لعنو�ن �مل�ضار �إليه .

امل�شفــــي
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را�شد بن حمد بن حممد اجللنداين

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة 

ل�شركـة را�شد و�شالح احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن را�صد بن حمد بن حممد اجللنداين اأنـــه يقـوم بت�صفيــة �صركــة را�صد و�صالح احلديثة 

للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية , وامل�صجلـــة لدى اأمانة ال�صجـل الـتجـاري بالرقـم 1080197 ، 

وفقـــا لقـــرار ال�صركـــاء املـــوؤرخ 2018/2/19م , وللم�صفـــــي وحــــده حـــق متثيـــل ال�صركـــة فـي 

الت�صفية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�صركـة على العنوان االآتـي : 

والية اإبراء - حمافظة �شمال ال�شرقية

هاتـف رقـم : 99585884

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي

�شعيد بن عبداللـه بن �شالح العامري

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة اأر�ض التقى للتجارة - ت�شامنية

يعلن �صعيد بن عبداللـه بن �صالح العامري اأنـــه يقـوم بت�صفيـة �صركـة اأر�ض التقى للتجارة - 

ت�صامنيــة , وامل�صجلـــــة لــــدى اأمانـــة ال�صجـــل الـتجـــــاري بالرقــــم 1114274 , وفـــــقا التفـــاق 

اأمام  الت�صفية  فـي  ال�صركة  , وللم�صفــي وحــــده حق متثيــل  2018/2/13م  املوؤرخ  ال�صركاء 

الغـري , وعلـــى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على 

العنوان االآتـي : 

والية الر�شتاق - حمافظة جنوب الباطنة

�ض.ب : 274 ر.ب : 316

هاتـف رقـم : 99456256

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي
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حمد بن زاهر بن �شامل احل�شرمي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة مثلث نخل للتجارة - تو�شية

 - للتجــارة  �صركـة مثلث نخل  بت�صفيـة  يقـوم  اأنـــه  �صامل احل�صرمي  زاهر بن  يعلن حمد بن 

, وفـــــقا التفـــاق   1540343 الـتجـــاري بالرقــــم  اأمانـــــة ال�صجـل  لـــــدى  , وامل�صجلــــــة  تو�صيـــة 

اأمام  الت�صفية  فـي  ال�صركة  متثيــل  حق  وحــــده  وللم�صفــي   , 2018/1/7م  املوؤرخ  ال�صركاء 

الغـري , وعلـــى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على 

العنوان االآتـي : 

 حمافظة جنوب الباطنة

�ض.ب : 277 ر.ب : 124 الر�شيل

هاتـف رقـم : 91745445 - 96626155

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي

حممــد بــن �شالــح بن عبداللـه املعنــي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة 

ل�شركـة �شعيد بن عبداللـه بن خلفان الهاليل و�شريكه - ت�شامنية

يعلن حممد بــن �صالح بن عبداللـه املعني اأنه يقـوم بت�صفيـة �صركـة �صعيد بن عبداللـه بن 

خلفـــان الهاللـــي و�صريكـــه - ت�صامنيـــة , وامل�صجلـة لدى اأمانة ال�صجـل الـتجــاري بالرقــــم 

, وللم�صفــي وحــــده حــق متثيــــل  2018/1/17م  املوؤرخ  ال�صركاء  وفـــــقا التفـــاق   ,  1293974

ال�صركــة فـي الت�صفية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان االآتـي : 

 والية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ض.ب : 531 ر.ب : 121

تليفاك�ض : 24542008 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي
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علــي بــن حمــود بن هالل ال�شريــري

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة �شواحي املقحم �ض.م.م

يعلن علــي بــن حمــود بن هالل ال�صريــري اأنــه يقــوم بت�صفية �صركة �صواحي املقحم �ض.م.م , 

وامل�صجلـة لدى اأمانة ال�صجـل الـتجــاري بالرقــــم 1011628 , وفـــــقا التفـــاق ال�صركاء املوؤرخ 

2017/12/19م , وللم�صفــي وحــــده حــق متثيــــل ال�صركــة فـي الت�صفية اأمام الغـري , وعلـــى 

اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان االآتـي : 

 والية الر�شتاق - حمافظة جنوب الباطنة

هاتـف رقـم : 99423351 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي

اأ�شعد بن �شعيد بن �شعّيد ال�شاحلي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة النوفلي وال�شاحلي للتجارة - ت�شامنية

يعلن اأ�صعد بن �صعيد بن �صعّيد ال�صاحلي اأنـــــه يقــــوم بت�صفيــــة �صركــــة النوفلي وال�صاحلي 

للتجارة - ت�صامنية , وامل�صجلـة لدى اأمانــة ال�صجـــل الـتجــــاري بالرقــــم 1042927 , وفـــــقا 

التفـــاق ال�صركاء املوؤرخ 2018/2/12م , وللم�صفــي وحــــده حــق متثيــــل ال�صركــة فـي الت�صفية 

اأمام الغـري , وعلـــى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة 

على العنوان االآتـي : 

حمافظة جنوب الباطنة

�ض.ب : 315 ر.ب : 265

هاتـف رقـم : 99413887 فاك�ض رقم : 26806705 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي
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اإبراهيم بن �شعيد بن خالد اخلرو�شي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة خريات ال�شالن للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن اإبراهيم بن �صعيد بن خالد اخلرو�صي اأنـــــه يقــــوم بت�صفيــــة �صركــــة خريات ال�صالن 

للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية , وامل�صجلـة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقم 1130539 ، 

وفـــــقا التفـــاق ال�صركـــاء املـــوؤرخ 2018/2/6م , وللم�صفــي وحــــده حــق متثيــــل ال�صركــة فـي 

الت�صفية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�صركـة على العنوان االآتـي : 

والية العوابي - حمافظة جنوب الباطنة

هاتـف رقـم : 90152216

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي

خمي�ض بن حميد بن خويدم احلارثي 

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة رو�شة اأفالك النور اخلا�شة - ت�شامنية

يعلن خمي�ض بن حميد بن خويدم احلارثي اأنـــــه يقــــوم بت�صفيــــة �صركــــــة رو�صـــة اأفـــالك 

 ،  1212797 الـتجاري بالرقم  اأمانة ال�صجل  , وامل�صجلـة لدى  النـــور اخلا�صــة - ت�صامنيـــة 

وفـــــقا التفـــاق ال�صركـــاء املـــوؤرخ 2018/2/7م , وللم�صفــي وحــــده حــق متثيــــل ال�صركــة فـي 

الت�صفية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�صركـة على العنوان االآتـي : 

والية امل�شنعة - حمافظة جنوب الباطنة

هاتـف رقـم : 92232178

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي
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�شلطان بن حممد بن حارب ال�شكيلي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة فجر اخلريات الوطنية �ض.م.م

يعلن �صلطان بن حممد بن حارب ال�صكيلي اأنـــــه يقــــوم بت�صفيــــة �صركــــــة فجــر اخليــرات 

الوطنية �ض.م.م , وامل�صجلـة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقم 1056669 , وفـــــقا التفـــاق 

ال�صركـــاء املـــوؤرخ 2018/2/4م , وللم�صفــي وحــــده حــق متثيــــل ال�صركــة فـي الت�صفية اأمام 

الغـري , وعلـــى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على 

العنوان االآتـي : 

والية الر�شتاق - حمافظة جنوب الباطنة

�ض.ب : 386 ر.ب : 318

هاتـف رقـم : 99245312

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي

اإبراهيم بن علي بن اإبراهيم البلو�شي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة غدير النعمان للتجارة - تو�شية

يعلن اإبراهيم بن علي بن اإبراهيم البلو�صي اأنـــــه يقــــوم بت�صفيــــة �صركــــــة غديـــر النعمــان 

للتجارة - تو�صية , وامل�صجلـة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقم 1038698 , وفـــــقا التفـــاق 

ال�صركـــاء املـــوؤرخ 2018/2/12م , وللم�صفــي وحــــده حــق متثيــــل ال�صركــة فـي الت�صفية اأمام 

الغـري , وعلـــى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على 

العنوان االآتـي : 

  والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة

�ض.ب : 298 ر.ب : 320

هاتـف رقـم : 99373043

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي
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هالل بن علي بن �شليمان العربي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة وادي الغ�شب للتجارة واملقاوالت - تو�شية

يعلن هالل بن علي بن �صليمان العربي اأنـــــه يقــــوم بت�صفيــــة �صركــــــة وادي الغ�صب للتجارة 

واملقاوالت - تو�صية , وامل�صجلـة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقم 1033832 , وفقا التفاق 

ال�صركاء املـــــوؤرخ 2018/2/13م , وللم�صفــي وحــــده حــق متثيــــل ال�صركــة فـي الت�صفية اأمام 

الغـري , وعلـــى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على 

العنوان االآتـي : 

  حمافظة جنوب الباطنة

�ض.ب : 32 ر.ب : 317

هاتـف رقـم : 99036593

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي

مو�شى بن جعفر بن داود الك�شري

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة 

ل�شركـة التقنية الرقمية خلدمات احلا�شب االآيل - ت�شامنية

يعلن مو�صى بن جعفر بن داود الك�صري اأنـه يقـوم بت�صفية �صركـة التقنية الرقمية خلدمـــات 

احلا�صـــب االآلـــي - ت�صامنيـــة , وامل�صجلــــة لـــدى اأمانــة ال�صجل الـتجاري بالرقم 3220516 ، 

وللم�صفــي وحــــده حــق متثيــــل ال�صركــة فـي الت�صفية اأمــام الغـــري , وعلـــى اجلميـع مراجعة 

امل�صفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان االآتـي : 

والية �شحار - مركز الوالية

هاتـف رقـم : 99419190

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي
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عبدالعزيز بن عبداللـه بن �شعيد الرحيلي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة الرحيلي واالأ�شخري للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن عــبدالعزيـــز بن عبداللــــه بــن �صعيد الرحيلي اأنـه يقــــوم بت�صفيــــة �صركــــــة الرحيلــي 

الـتجــاري  اأمانــة ال�صجل  لـــدى  , وامل�صجلــــة  واالأ�صخــري للتجــارة واملقـــاوالت - ت�صامنيـــة 

بالرقـــم 1071023 , وللم�صفــــي وحـــــده حــق متثيــــل ال�صركــة فـــي الت�صفيــة اأمــام الغـــري , 

وعلـــى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان 

االآتـي : 

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ض.ب : 408 ر.ب : 325

هاتـف رقـم : 99063993

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي

خليفة بن نا�شر بن �شامل احلو�شني

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة

 ل�شركـة خليفة بن نا�شر بن �شامل احلو�شني واأخيه للتجارة - ت�شامنية

يعلن خليفة بن نا�صر بن �صامل احلو�صني اأنـه يقــــوم بت�صفيــــة �صركــــــة خليفة بن نا�صر بن 

الـتجــاري  ال�صجل  اأمانــة  لـــدى  وامل�صجلــــة   , ت�صامنية   - للتجارة  واأخيه  احلو�صني  �صامل 

بالرقـــم 3077314 , وللم�صفــــي وحـــــده حــق متثيــــل ال�صركــة فـــي الت�صفيــة اأمــام الغـــري , 

وعلـــى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان 

االآتـي : 

والية ال�شويق - مركز الوالية

هاتـف رقـم : 92550528

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي
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عبداللـه بن �شعيد بن حممد اجلابري

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة النور البا�شم للم�شاريع املتميزة - تو�شية

يعلن عبداللـه بن �صعيد بــن حممــد اجلابــري اأنــــه يقــــوم بت�صفيــــة �صركــــــة النـــور البا�صـــم 

 ،  1135789 بالرقم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانــة  لـــدى  وامل�صجلــــة   , تو�صية   - املتميزة  للم�صاريع 

وعلـــــى اجلميـــع   , الغــــــري  اأمــــام  الت�صفيــــة  فـــي  ال�صركــة  وللم�صفــــي وحـــــده حــق متثيــــل 

مراجعة امل�صفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان االآتـي : 

والية لوى - حمافظة �شمال الباطنة

�ض.ب : 376 ر.ب : 311

هاتف رقم : 95776007

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي

زكريا بن عبيد بن بخيت ال�شام�شي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة 

ل�شركـة حممد بن عبيد ال�شام�شي و�شركاه للتجارة - ت�شامنية

عبيد  بن  �صركــــــة حممد  بت�صفيــــة  يقــــوم  اأنـه  ال�صام�صي  بخيت  بن  عبيد  بن  زكريا  يعلن 

ال�صام�صي و�صركاه للتجارة - ت�صامنية , وامل�صجلــــة لـــدى اأمانــة ال�صجل الـتجاري بالرقم 

3144461 , وللم�صفــــي وحـــــده حــق متثيــــل ال�صركــة فـــي الت�صفيــــة اأمــــام الغــــــري , وعلـــــى 

اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان االآتـي : 

والية لوى - مركز الوالية

هاتف رقم : 99384928

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1233(

يو�شف بن �شطيط بن �شويلم النوفلي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة عندام للمقاوالت البناء والت�شييد - ت�شامنية

يعلن يو�صف بن �صطيط بن �صويلم النوفلي اأنـه يقــــوم بت�صفيــــة �صركــــــة عندام للمقاوالت 

 ،  1218711 الـتجاري بالرقم  اأمانــة ال�صجل  , وامل�صجلة لدى  البناء والت�صييد - ت�صامنية 

اجلميع  وعلـــــى   , الغــــــري  اأمــــام  الت�صفيــــة  فـــي  ال�صركــة  متثيــــل  حــق  وحـــــده  وللم�صفــــي 

مراجعة امل�صفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان االآتـي : 

والية امل�شيبي - حمافظة �شمال ال�شرقية

�ض.ب : 206 ر.ب : 423

هاتف رقم : 91116639

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي

�شامل بن اأحمد بن عبداللـه ال�شوافـي 

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة رجوب للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن �صامل بن اأحمد بن عبداللـه ال�صوافـي اأنـه يقــــوم بت�صفيــــة �صركــــــة رجـــوب للتجــارة 

واملقاوالت - ت�صامنية , وامل�صجلة لدى اأمانــة ال�صجل الـتجاري بالرقم 1053074 , وللم�صفـي 

وحـــــده حــق متثيــــل ال�صركــة فـــي الت�صفيــــة اأمــــام الغــــــري , وعلـــــى اجلميع مراجعة امل�صفـي 

فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان االآتـي : 

والية امل�شيبي - حمافظة �شمال ال�شرقية

�ض.ب : 120 ر.ب : 418

هاتف رقم : 97970500

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1233(

اأحمد بن حممد بن �شعيد املغريي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة اأفراح اخلري للتجارة 

يعلن اأحمد بن حممد بن �صعيد املغريي اأنـه يقــــوم بت�صفيــــة �صركــــــة اأفراح اخلري للتجارة , 

وامل�صجلة لدى اأمانــة ال�صجل الـتجــاري بالرقـــم 1084636 , وفقــــا لقــــرار ال�صركــــاء املـــوؤرخ 

2018/2/20م , وللم�صفـي وحـــــده حــق متثيــــل ال�صركــة فـــي الت�صفيــة اأمـام الغــــــري , وعلـــــى 

اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان االآتـي : 

والية اإبراء - حمافظة �شمال ال�شرقية

�ض.ب : 160 ر.ب : 400

هاتف رقم : 99679571

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي

تقية بنت جمعة بن �شامل البطرانية

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة �شحر االأنامل للخياطة والتطريز 

االأنامـــل  �صحـــر  �صركــــــة  بت�صفيــــة  تقــــوم  اأنـها  البطرانية  �صامل  تعلن تقية بنت جمعة بن 

للخياطة والتطريـــز , وامل�صجلـــة لدى اأمانــة ال�صجــل الـتجــــــاري بالرقـــم 1046139 , وفقــــا 

فــــي  ال�صركـــــة  متثيــــل  حـــــق  وحدها  وللم�صفـية   , 2018/2/18م  املـــوؤرخ  ال�صركــــاء  لقــــرار 

تتعلق  التي  االأمور  كافة  فـي  امل�صفـية  وعلـــــى اجلميع مراجعة   , الغــــــري  اأمــــام  الت�صفيــــة 

باأعمــال ال�صركـة على العنوان االآتـي : 

والية امل�شيبي - حمافظة �شمال ال�شرقية

هاتف رقم : 99209103

كمــــا تدعــــو امل�صفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـية 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1233(

خاطر بن حنب بن حرقو�ض احلميدي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة م�شاريع احلميدي املتكاملة للتجارة واملقاوالت 

يعلن خاطر بن حنب بن حرقو�ض احلميدي اأنـه يقــــوم بت�صفيــــة �صركــــــة م�صاريع احلميدي 

املتكاملة للتجارة واملقاوالت  , وامل�صجلة لدى اأمانــة ال�صجل الـتجــاري بالرقـــم 1073352 ، 

وفقــــا لقــــرار ال�صركــــاء املـــوؤرخ 2018/2/20م , وللم�صفـي وحـــــده حــق متثيــــل ال�صركــة فـــي 

تتعلق  التي  االأمور  كافة  فـي  امل�صفـي  مراجعة  اجلميع  وعلـــــى   , الغــــــري  اأمــــام  الت�صفيــــة 

باأعمــال ال�صركـة على العنوان االآتـي : 

والية م�شرية - حمافظة جنوب ال�شرقية

�ض.ب : 82 ر.ب : 414

هاتف رقم : 99818234

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي

عامر بن خمي�ض بن �شامل ال�شعدي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة ليايل النباء للتجارة - ت�شامنية 

 - للتجارة  النباء  ليايل  �صركة  بت�صفيـة  يقــــوم  اأنـه  ال�صعدي  �صامل  بن  خمي�ض  بن  عامر  يعلن 

ت�صامنية , وامل�صجلة لدى اأمانــة ال�صجل الـتجــاري بالرقـــم 1143710 , وفقا لقــرار ال�صركــــاء 

املـــوؤرخ 2018/2/8م , وللم�صفـي وحـــــده حــق متثيــــل ال�صركــة فـــي الت�صفيــــة اأمــــام الغــــــري , 

وعلـــــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان 

االآتـي : 

والية القابل - حمافظة �شمال ال�شرقية

هاتف رقم : 96450055

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1233(

نا�شر بن �شليمان بن �شامل الوهيبي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة ب�شاتني ال�شبيطي للتجارة واملقاوالت 

ال�صبيطي  ب�صاتني  �صركة  بت�صفيـة  يقــــوم  اأنـه  الوهيبي  �صامل  بن  �صليمان  بن  نا�صر  يعلن 

للتجارة واملقاوالت , وامل�صجلة لدى اأمانــة ال�صجل الـتجــاري بالرقـــم 1037711 , وفقا لقــرار 

الت�صفيــــة  فـــي  ال�صركــة  حــق متثيــــل  وحـــــده  وللم�صفـي   , 2018/2/13م  املـــوؤرخ  ال�صركــــاء 

اأمــــام الغــــــري , وعلـــــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة 

على العنوان االآتـي : 

والية القابل - حمافظة �شمال ال�شرقية

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي

نا�شر بن �شيف بن مبارك اجللنداين

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة معامل دماء للتجارة واملقاوالت 

يعلن نا�صر بن �صيف بن مبارك اجللنداين اأنـه يقــــوم بت�صفيـة �صركة معامل دماء للتجارة 

واملقاوالت , وامل�صجلة لدى اأمانــة ال�صجل الـتجــاري بالرقم 1159870 , وفقا لقــرار ال�صركاء 

املـــوؤرخ 2018/2/14م , وللم�صفـي وحـــــده حــق متثيــــل ال�صركــة فـــي الت�صفيــــة اأمــــام الغــري , 

وعلـــــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان 

االآتـي : 

والية دماء والطائيني - حمافظة �شمال ال�شرقية

هاتف رقم : 96161993

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي
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اأحمد بن �شامل بن �شام�ض البطا�شي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة �شفري  دماء والطائيني للتجارة واملقاوالت 

يعلن اأحمد بن �صامل بن �صام�ض البطا�صي اأنـه يقــــوم بت�صفيـة �صركة �صفري دماء والطائيني 

للتجارة واملقاوالت , وامل�صجلة لدى اأمانــة ال�صجل الـتجــاري بالرقم 1157646 , وفقا لقــرار 

الت�صفيــــة  فـــي  ال�صركــة  متثيــــل  حــق  وحـــــده  وللم�صفـي   , 2018/2/14م  املـــوؤرخ  ال�صركاء 

اأمــــام الغــري , وعلـــــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة 

على العنوان االآتـي : 

والية دماء والطائيني - حمافظة �شمال ال�شرقية

هاتف رقم : 90133734

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي

خلفان بن �شعود بن عبداللـه االأغربي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة االإمناء الراقي للتجارة واملقاوالت - تو�شية 

اأنـه يقــــوم بت�صفيـة �صركـــة االإمنـــاء الراقـــي  يعلن خلفان بن �صعود بن عبداللـه االأغربي 

للتجارة واملقاوالت - تو�صية , وامل�صجلة لدى اأمانــة ال�صجل الـتجــاري بالرقم 1116006 ، 

فـــي  , وللم�صفـي وحـــــده حــق متثيــــل ال�صركــة  2018/2/13م  املـــوؤرخ  وفقا لقــرار ال�صركاء 

الت�صفيـة اأمام الغــري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�صركـة على العنوان االآتـي : 

حمافظة �شمال ال�شرقية

�ض.ب : 111 ر.ب : 400

هاتف رقم : 99464821

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي
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مرزوق بن مبارك بن مرزوق ال�شهيمي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة ه�شاب احل�شن للتجارة واملقاوالت 

يعلن مرزوق بن مبارك بن مرزوق ال�صهيمي اأنـه يقــــوم بت�صفيـة �صركة هــ�صاب احل�صــن 

للتجارة واملقاوالت , وامل�صجلة لدى اأمانــة ال�صجل الـتجــاري بالرقم 1098539 , وفقا لقــرار 

ال�صركـــاء املـــــوؤرخ 2018/2/19م , وللم�صفـي وحـــــده حــق متثيــــل ال�صركــــة فـــي الت�صفيــــــة 

اأمــــام الغــــري , وعلـــــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة 

على العنوان االآتـي : 

والية القابل - حمافظة �شمال ال�شرقية

�ض.ب : 428 ر.ب : 400

هاتف رقم : 98883067

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة �شماء وادي نام للتجارة واملقاوالت 

نام  وادي  �صماء  �صركة  بت�صفيـة  يقــــوم  اأنـه  ال�صهيمي  بن مرزوق  مبارك  بن  يعلن مرزوق 

للتجارة واملقاوالت , وامل�صجلة لدى اأمانــة ال�صجل الـتجــاري بالرقم 1089851 , وفقا لقــرار 

ال�صركـــاء املـــــوؤرخ 2018/2/20م , وللم�صفـي وحـــــده حــق متثيــــل ال�صركــــة فـــي الت�صفيــــــة 

اأمــــام الغــــري , وعلـــــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة 

على العنوان االآتـي : 

والية القابل - حمافظة �شمال ال�شرقية

�ض.ب : 428 ر.ب : 400

هاتف رقم : 98883067

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي
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را�شد بن نكيد بن م�شي النهدي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة �شيوح النجد للتجارة واملقاوالت 

اأنـه يقــــوم بت�صفيـة �صركة �صيوح النجد للتجارة واملقاوالت ,  يعلن را�صد بن نكيد بن م�صي النهدي 

املــــوؤرخ  ال�صركــــاء  لقــرار  , وفقا   1062795 بالرقم  الـتجاري  ال�صجــل  اأمانــة  وامل�صجلة لدى 

2018/2/12م , وللم�صفـي وحـــــده حــق متثيــــل ال�صركة فـــي الت�صفية اأمام الغـري , وعلـــــى 

اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان االآتـي : 

والية دماء والطائيني - حمافظة �شمال ال�شرقية

هاتف رقم : 97985784

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي

اأحمد بن حممد بن اأحمد العامري

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة اأرياف برزمان للتجارة واملقاوالت 

يعلن اأحمد بن حممد بن اأحمد العامري اأنـه يقــــوم بت�صفيـة �صركة اأرياف برزمان للتجارة 

واملقاوالت , وامل�صجلة لدى اأمانــة ال�صجل الـتجــاري بالرقم 1118685 , وفقا لقــرار ال�صركـــاء 

اأمــــام  الت�صفيــــــة  فـــي  ال�صركــــة  متثيــــل  حــق  وحـــــده  وللم�صفـي   , 2018/2/19م  املـــــوؤرخ 

الغــــري , وعلـــــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على 

العنوان االآتـي : 

والية امل�شيبي - حمافظة �شمال ال�شرقية

هاتف رقم : 95986634

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي
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خليل بن اإبراهيم بن حمد بني عرابة

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة اأبراج ال�شبل للتجارة واملقاوالت 

للتجارة  ال�صبل  اأبــراج  �صركة  بت�صفيـــــة  يقــــوم  اأنـه  بني عرابة  اإبراهيم بن حمد  بن  يعلن خليل 

واملقاوالت , وامل�صجلة لدى اأمانــة ال�صجل الـتجــاري بالرقم 1162106 , وفقا لقــرار ال�صركـــاء 

املـــــوؤرخ 2018/2/20م , وللم�صفـي وحـــــده حــق متثيــــل ال�صركــــة فـــي الت�صفيــة اأمـام الغــــري , 

وعلـــــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان 

االآتـي : 

والية دماء والطائيني - حمافظة �شمال ال�شرقية

�ض.ب : 36 ر.ب : 424

هاتف رقم : 92592308

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي

بدر بن �شامل بن را�شد احلجري

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة م�شاريع اأبراج املنرتب للتجارة واملقاوالت 

املنرتب  اأبراج  م�صاريع  �صركة  بت�صفيـة  يقــــوم  اأنـه  را�صد احلجري  بن  �صامل  بن  بدر  يعلن 

للتجارة واملقاوالت , وامل�صجلة لدى اأمانــة ال�صجل الـتجــاري بالرقم 1017884 , وفقا لقــــرار 

الت�صفيــة  فـــي  ال�صركــــة  متثيــــل  حــق  وحـــــده  وللم�صفـي   , 2017/4/24م  املـوؤرخ  ال�صركـــاء 

اأمــــام الغــــري , وعلـــــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة 

على العنوان االآتـي : 

والية بدية - حمافظة �شمال ال�شرقية

�ض.ب : 256 ر.ب : 421

هاتف رقم : 99220049

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1233(

اأحمد بن �شعيد بن م�شعود احلارثي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة و�شاح النيل للتجارة - ت�شامنية 

يعلن اأحمد بن �صعيد بن م�صعود احلارثي اأنـه يقــــوم بت�صفيـة �صركة و�صاح النيل للتجارة - 

ت�صامنية , وامل�صجلة لدى اأمانــة ال�صجل الـتجــاري بالرقم 1053400 , وفقا لقــرار ال�صركاء 

املـــوؤرخ 2018/2/13م , وللم�صفـي وحـــــده حــق متثيــــل ال�صركــة فـــي الت�صفيــــة اأمــــام الغــري , 

وعلـــــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان 

االآتـي : 

والية القابل - حمافظة �شمال ال�شرقية

هاتف رقم : 99445988

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة �شدى �شفوح عدن للتجارة - ت�شامنية 

يعلن اأحمد بن �صعيد بن م�صعود احلارثي اأنـه يقــــوم بت�صفيـة �صركـــة �صـــدى �صفـــوح عـــدن 

للتجارة - ت�صامنية , وامل�صجلة لدى اأمانــة ال�صجل الـتجــاري بالرقم 1053420 , وفقا لقــرار 

الت�صفيــــة  فـــي  ال�صركــة  متثيــــل  حــق  وحـــــده  وللم�صفـي   , 2018/2/13م  املـــوؤرخ  ال�صركاء 

اأمــــام الغــري , وعلـــــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة 

على العنوان االآتـي : 

والية القابل - حمافظة �شمال ال�شرقية

هاتف رقم : 99445988

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1233(

�شليمان بن خلفان بن عمر العامري

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة معامل برزمان الوطنية للتجارة واملقاوالت 

يعلن �صليمان بن خلفان بن عمر العامري اأنـه يقــــوم بت�صفيـة �صركة معامل برزمان الوطنية 

للتجارة واملقاوالت , وامل�صجلة لدى اأمانــة ال�صجل الـتجــاري بالرقم 1106700 , وفقا لقــرار 

جمعيـــة ال�صركــــــاء املـــــــوؤرخ 2018/2/19م , وللم�صفـي وحـــــده حـــــق متثيــــل ال�صركــــة فـــــي 

تتعلق  التي  االأمور  كافة  فـي  امل�صفـي  مراجعة  اجلميع  وعلـــــى   , الغــــري  اأمــــام  الت�صفيــــــة 

باأعمــال ال�صركـة على العنوان االآتـي : 

�ض.ب : 92 ر.ب : 418

هاتف رقم : 93233342

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي

حممد بن �شخبوط بن حممد باعمر

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة الهمم العربية املتحدة للتجارة واملقاوالت 

العربية  الهمم  �صركة  بت�صفيـة  يقــــوم  اأنـه  باعمر  حممد  بن  �صخبوط  بن  حممد  يعلن 

 ،  1121868 بالرقم  الـتجــاري  ال�صجل  اأمانــة  , وامل�صجلة لدى  املتحـــدة للتجارة واملقاوالت 

ال�صركــــة  حـــــق متثيــــل  , وللم�صفـي وحـــــده  2018/1/15م  املـــــــوؤرخ  ال�صركــــــاء  وفقا التفاق 

فـــــي الت�صفيــــــة اأمــــام الغــــري , وعلـــــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق 

باأعمــال ال�صركـة على العنوان االآتـي : 

والية �شاللة - حمافظة ظفار

�ض.ب : 129 ر.ب : 211

هاتف رقم : 23210970 - 95133731 فاك�ض رقم : 23210972

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1233(

عبداللـه بن عقيل حمي الدين بن �شيف

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة املدينة ال�شاملة للعقارات 

يعلن عبداللـه بن عقيل حمي الدين بن �صيف اأنـه يقــــوم بت�صفيـة �صركة املدينة ال�صاملة 

للعقارات  , وامل�صجلة لدى اأمانــة ال�صجل الـتجــاري بالرقم 1074061 , وفقا التفاق ال�صركــــــاء 

اأمــــام  الت�صفيــــــة  فـــــي  ال�صركــــة  متثيــــل  حـــــق  وحـــــده  وللم�صفـي   , 2018/2/7م  املـــــــوؤرخ 

الغــــري , وعلـــــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على 

العنوان االآتـي : 

والية �شاللة - حمافظة ظفار

�ض.ب : 629 ر.ب : 211

هاتف رقم : 99898550 فاك�ض رقم : 23212195

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي

حامد بن غامن بن ن�شيب جعبوب

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة حامد غامن ن�شيب جعبوب 

يعلن حامد بن غامن بن ن�صيب جعبوب اأنـه يقــــوم بت�صفيـــة �صركة حامـــد غانـــم ن�صيـــب 

جعبــــوب , وامل�صجلة لدى اأمانــة ال�صجل الـتجــاري بالرقم 2112086 , وفقا التفاق ال�صركــــــاء 

اأمــــام  الت�صفيــــــة  فـــــي  ال�صركــــة  متثيــــل  حـــــق  وحـــــده  وللم�صفـي   , 2018/2/19م  املـــــــوؤرخ 

الغــــري , وعلـــــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على 

العنوان االآتـي : 

�ض.ب : 211 ر.ب : 266

هاتف رقم : 95033730 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1233(

نبيل بن عو�ض بن اآدم الراقي �شواخرون

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة الزوايا الهند�شية للتجارة واملقاوالت

يعلن نبيل بن عو�ض بن اآدم الراقي �صواخرون اأنـه يقوم بت�صفيـــة �صركـة الزوايا الهند�صيـة 

للتجـــارة واملـــقاوالت , وامل�صجلة لـدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقم 1057284 ,  وللم�صفي 

وحده حـق متثيــــل ال�صركـة فـــــي الت�صفيــة اأمــــام الغــــري , وعلـــــى اجلميع مراجعـــة امل�صفـــي 

فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان االآتـي : 

�ض.ب : 1227 ر.ب : 121

هاتف رقم : 99426027 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي

علي بن اأحمد قظام ال�شنفري

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة التعاطف للتجارة 

يعلن علي بن اأحمد قظام ال�صنفري اأنـه يقوم بت�صفيـة �صركة التعاطف للتجارة , وامل�صجلة 

لـــدى اأمانــة ال�صجل الـتجــاري بالرقم 2009900 , وفقا التفاق ال�صركــاء املـوؤرخ 2018/2/12م , 

, وعلـــــى اجلميع  الغــــري  اأمــــام  الت�صفيــــــة  فـــــي  ال�صركــــة  وللم�صفـي وحـــــده حـــــق متثيــــل 

مراجعة امل�صفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان االآتـي : 

 حمافظة ظفار

هاتف رقم : 99491917 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي
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م�شلم بن اأحمد بن م�شعود الكثريي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة ظبي اجلزيرة للتجارة 

يعلن م�صلم بن اأحمد بن م�صعود الكثريي اأنـه يقــــوم بت�صفيـــة �صركة ظبي اجلزيرة للتجارة , 

وامل�صجلـــة لـــدى اأمانــة ال�صجل الـتجــاري بالرقم 2117398 , وفقا التفاق ال�صركــــــاء املـــــــوؤرخ 

 , الغــــري  اأمــــام  الت�صفيــــــة  فـــــي  ال�صركــــة  متثيــــل  حـــــق  وحـــــده  وللم�صفـي   , 2018/2/4م 

وعلـــــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان 

االآتـي : 

والية �شاللة - حمافظة ظفار

�ض.ب : 464 ر.ب : 217

هاتف رقم : 99498533 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي

م�شتهيل بن �شعيد بن اأحمد �شفرار

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة زهرة قريون حرييتي للتجارة 

يعلن م�صتهيل بن �صعيد بن اأحمد �صفرار اأنـه يقــــوم بت�صفيـــة �صركة زهرة قريون حرييتي 

للتجارة , وامل�صجلـــة لـــدى اأمانــة ال�صجل الـتجــاري بالرقم 1056770 , وفقا التفاق ال�صركــاء 

املـوؤرخ 2018/2/15م , وللم�صفـي وحـده حـــق متثيــــل ال�صركــــة فـــــي الت�صفيــة اأمــــام الغــــري , 

وعلـــــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان 

االآتـي : 

هاتف رقم : 92299827 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي
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اأحمد بن بدر بن �شعيد الروا�ض

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة البارون احلديثة للتجارة واملقاوالت

يعلن اأحمد بن بدر بن �صعيد الروا�ض اأنـه يقــــوم بت�صفيـــة �صركة البارون احلديثة للتجارة 

واملقاوالت , وامل�صجلة لـدى اأمانة ال�صجل الـتجـاري بالرقم 1100108 , وفقا التفاق ال�صركــاء 

املـوؤرخ 2018/2/20م , وللم�صفـي وحـده حـــق متثيــــل ال�صركــــة فـــــي الت�صفيــة اأمــــام الغــــري , 

وعلـــــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان 

االآتـي : 

�شاللة اجلديدة - حمافظة ظفار

�ض.ب : 2609 ر.ب : 211

هاتف رقم : 92939060 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي

حممد بن عو�ض بن �شامل البو�شي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة النعيم املتحدة للتجارة واملقاوالت

يعلن حممد بن عو�ض بن �صامل البو�صي اأنـه يقــــوم بت�صفيـــة �صركة النعيم املتحدة للتجارة 

واملقاوالت , وامل�صجلة لـدى اأمانة ال�صجل الـتجــــاري بالرقم 2191130 , وللم�صفــــي وحــــده 

حــــــق متثيـــــــل ال�صركــــة فـــــي الت�صفيــة اأمــــام الغــــري , وعلـــــى اجلميع مراجعـــة امل�صفـــي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان االآتـي : 

�شاللة اجلديدة - حمافظة ظفار

�ض.ب : 1394 ر.ب : 211

هاتف رقم : 99498999 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي
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علي بن �شعيد بن علي قطن

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة م�شاريع ال�شواعد الفنية للتجارة واملقاوالت

يعلن علي بن �صعيــد بن علي قطن اأنـه يقــــوم بت�صفيـــة �صركة م�صاريــــع ال�صواعـــد الفنيـــة 

للتجـــارة واملقاوالت , وامل�صجلة لـدى اأمانة ال�صجل الـتجــــاري بالرقم 2074443 , وفقا التفاق 

ال�صركــاء املـوؤرخ 2018/2/13م , وللم�صفي وحده حــــــق متثيـــــــل ال�صركـة فـــــي الت�صفيــة اأمــــام 

ال�صركـة  باأعمــال  التي تتعلق  االأمور  امل�صفـــي فـي كافة  , وعلـــــى اجلميع مراجعـــة  الغــــري 

على العنوان االآتـي : 

 حمافظة ظفار

�ض.ب : 2358 ر.ب : 211

هاتف رقم : 99490227 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي

عبداللـه بن �شامل بن عمر الروا�ض

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة �شواطئ �شاللة الذهبية للتجارة

يعلن عبداللـه بن �صامل بن عمر الروا�ض اأنـه يقــــوم بت�صفيـــة �صركة �صواطئ �صاللة الذهبية 

للتجارة , وامل�صجلة لـدى اأمانة ال�صجل الـتجــــاري بالرقم 2155400 , وفقا التفاق ال�صركــاء 

املـوؤرخ 2018/2/4م , وللم�صفي وحده حــــــق متثيـــــــل ال�صركـة فـــــي الت�صفيــة اأمــــام الغــــري , 

وعلـــــى اجلميع مراجعـــة امل�صفـــي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان 

االآتـي : 

والية �شاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم : 99493769 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي
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�شامل بن �شعيد بن �شامل العن�شي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة العقبة اخل�شراء للتجارة واملقاوالت

للتجارة  العقبة اخل�صراء  اأنـه يقوم بت�صفية �صركة  العن�صي  �صامل  �صعيـــد بن  �صالـــم بن  يعلـــن 

واملقاوالت , وامل�صجلة لـدى اأمانة ال�صجل الـتجــــاري بالرقم 2182831 , وفقا التفاق ال�صركــاء 

املـوؤرخ 2018/2/7م , وللم�صفي وحده حــــــق متثيـــــــل ال�صركـة فـــــي الت�صفيــة اأمــــام الغــــري , 

وعلـــــى اجلميع مراجعـــة امل�صفـــي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان 

االآتـي : 

والية �شاللة - حمافظة ظفار

�ض.ب : 565 ر.ب : 211

هاتف رقم : 99299779 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي

رام�ض بن حممد بن �شعيد امل�شهلي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة �شا�ض للنقليات واحلفر

يعلن رام�ض بن حممد بن �صعيد امل�صهلي اأنـه يقوم بت�صفية �صركة �صا�ض للنقليات واحلفر , 

وامل�صجلة لـدى اأمانة ال�صجل الـتجــــاري بالرقم 2142880 , وفقا التـــفاق ال�صركـــــاء املـــوؤرخ 

2018/2/15م , وللم�صفي وحده حــــــق متثيـــــــل ال�صركـة فـــــي الت�صفيــة اأمــــام الغــــري , وعلـــــى 

اجلميع مراجعـــة امل�صفـــي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان االآتـي : 

هاتف رقم : 94488828 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1233(

قا�شم بن اأحمد بن عبدالقوي اليافعي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة ال�شرحال للتجارة 

يعلن قا�صم بن اأحمد بن عبدالقوي اليافعي اأنـه يقــــوم بت�صفيـــة �صركة ال�صرحال للتجارة  , 

وامل�صجلـــة لـــدى اأمانــة ال�صجل الـتجــاري بالرقم 1004830 , وفقا التفاق ال�صركــــــاء املـــــــوؤرخ 

 , الغــــري  اأمــــام  الت�صفيــــــة  فـــــي  ال�صركــــة  متثيــــل  حـــــق  وحـــــده  وللم�صفـي   , 2018/2/8م 

وعلـــــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان 

االآتـي : 

والية �شاللة - حمافظة ظفار

�ض.ب : 1089 ر.ب : 211

هاتف رقم : 99812255 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة قا�شم اأحمد و�شريكه للتجارة 

يعلن قا�صم بن اأحمد بن عبدالقـــوي اليافعــــي اأنــــه يقـــــوم بت�صفيـــة �صركـــــة قا�صـــم اأحمـــد 

و�صريكه للتجارة , وامل�صجلـــة لـــدى اأمانــة ال�صجل الـتجــاري بالرقم 1099112 , وفقا التفاق 

ال�صركــــــاء املـــــــوؤرخ 2018/2/8م , وللم�صفـي وحـــــده حـــــق متثيــــل ال�صركــــة فـــــي الت�صفيــــــة 

اأمــــام الغــــري , وعلـــــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة 

على العنوان االآتـي : 

والية �شاللة - حمافظة ظفار

�ض.ب : 1089 ر.ب : 211

هاتف رقم : 99812255 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1233(

علي بن �شامل بن �شهيل العامري

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة اأوار املتحدة للتجارة

 , اأوار املتحـــدة للتجـــارة  اأنـه يقوم بت�صفية �صركة  يعلن علي بن �صامل بن �صهيل العامري 

وامل�صجلة لـدى اأمانة ال�صجل الـتجــــاري بالرقم 1007528 , وفقا التـــفاق ال�صركـــــاء املـــوؤرخ 

2018/2/11م , وللم�صفي وحده حــــــق متثيـــــــل ال�صركـة فـــــي الت�صفيــة اأمــــام الغــــري , وعلـــــى 

اجلميع مراجعـــة امل�صفـــي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان االآتـي : 

عوقد ال�شمالية - والية �شاللة - حمافظة ظفار

�ض.ب : 2292 ر.ب : 211

هاتف رقم : 99886663 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�شفــــي
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