
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1234(                                                                        ال�سنـــة ال�سابعـــــة والأربعـــون 

 

املحتـــــــــويــات 

مـــــرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــة   

قانــــون  �أحـكــام  بعــــ�ض  باإ�صـــد�ر تعديــــالت علــى  مر�صــــــوم �صلطـانـــي رقـــم 2018/16 

�لق�صــــاء �لع�صكــــري .

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة

                       وزارة التجـــارة وال�سناعـــة

�إعالن ب�صاأن ت�صجيـل �لنماذج �ل�صناعية .

�إعالن عن طلبات بر�ء�ت �الخرت�ع �ملمنوحة .

�إعالن ب�صاأن جتديــد مــدة حمايــة �لنماذج �ل�صناعية .

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

�إعالن ب�صاأن جتديد مــدة حماية عالمات جتارية م�صجلة .

البنـك املركـزي العمانـي

�إعالن ب�صاأن �لقيمة �الإجمالية للنقد �ملتد�ول فـي �ل�صلطنة �إىل نهاية �صهر ينايــر 2018م .

رقم 

ال�سفحة

�الأحـــد 23 جمادى �لثانيـــة 1439هـ                                          �ملـو�فـــــق 11 مـــــــــار�ض 2018م
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123

127



رقم 

ال�سفحة

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــــة

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �لعاملية خلدمات �إعادة �لتاأمني �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �لبلو�صي للهد�يـا و�لكماليات و�الأعمال �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة مناظـــر نحيز للتجارة - تو�صية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة ربــوع �أ�صــود للتجــارة �ض.م.م .

�إعـالن عــن بــدء �أعمال �لت�صفية ل�صركــة علـــي بن عـــو�ض �لرعــــود و�أوالده للتجــارة

 و�ملقـاوالت - تو�صيــة .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �أ�صــو�ر �لعامليـــة �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �لعامليـــــــة لالبتكـــــار و�لت�صميـــم �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �أبناء �لرعود للتجارة و�ملقــاوالت - ت�صامنيــة .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �لها�صمي و�لكثريي للتجارة و�ملقاوالت - ت�صامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة علي بن حممد و�صريكه للتجارة و�ملقاوالت .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �ملديـــن للتجـــارة و�ملقـــاوالت .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �ملرتبـــد للتجــارة و�ملقـــــاوالت .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �ملجيني و�ملعمري للتجارة .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة رمال رخيوت للتجارة و�ملقاوالت �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة عبد�لكرمي حاجي حممد عبد�لكرمي و�أوالده للتجارة .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �صهـــم �لديـــرة �حلديثة للتجارة - ت�صامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة خرب�رت للتجارة - ت�صامنيــــة .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة بوذ�ر �ل�صاملة للتجارة و�ملقاوالت .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة جيدون للتجارة - تو�صية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �خلطوة �ل�صاعدة للتجارة .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �ال�صتمر�ر للتجارة و�ملقاوالت - ت�صامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة عيادة و�صيدلية �خلميلة �ض.م.م .
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�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �ل�صفقة للتجارة - ت�صامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة بيت �لتقنية �ل�صاملة للتجارة .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �لثاقب �ملتحدة للتجارة و�ملقاوالت - ت�صامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة ب�صاتني ظفـــار للتجـــارة و�ملقـــاوالت .

�إعـــالن عــن بــدء �أعمــال �لت�صفيــة ل�صركـــــة منـ�صـــور بــــن �صيــــــف �لر��صــدي و�صريكـــــه

 للتجــارة - ت�صامنيــة .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة و�حــة �ملجـــد �ل�صاملـــة للتجارة .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �ل�صحبة للتجارة - ت�صامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة كنوز حموت �ل�صاملة للتجارة و�ملقاوالت .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �صالـم م�صتهيـل �صعيد �ل�صحري و�صريكه للتجارة .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة هال 2000 للتجارة �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �ل�صد�قة �لعمانية للتجارة و�ملقاوالت .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة جوهـــرة �ملينــــاء �للوج�صتية �ض.م.م .

�إعـــالن عــن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة جابــر بن خلف بن �صيف �ل�صعيدي و�صركاه 

للتجارة - ت�صامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة حما�صن �جلزيرة للتجارة - تو�صية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة جبال �لفتح للتجارة - ت�صامنية .

�إعـــالن عـن بـدء �أعمـال �لت�صفيـة ل�صركـة حميـد بن م�صلم �لعلوي ور��صد بن عبد�للـه

 �لعلوي للتجارة - ت�صامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة رمي �جلنوب �لف�صية �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �صم�ض �ل�صاطئ للتجارة - ت�صامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة ر��صد بن حميد بن �صيــف و�صريكه - ت�صامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �أبو عز�ن �لربيكي للتجارة - ت�صامنــية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة بريق �ل�صمال للتجارة و�ملقاوالت - ت�صامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �لفار�صي و�ملعمري للتجارة و�ملقاوالت - ت�صامنية .
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رقم 

ال�سفحة

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �صاهني �ل�صمال للتجارة و�ملقاوالت �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة بو�بة م�صقط �لف�صية للتجارة �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �ملجموعة �ل�صابعة �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �صهل �الإبد�ع للتجارة - تو�صيـــة .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة مر�يا �ل�صمال للتجارة �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة حممد بن علي �لدرعي و�أوالده للتجارة �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �صليمة بنت �صليم بن �صرور �لبلو�صي و�أوالدها 

للتجارة - تو�صية .

�إعــــالن عــن بـــدء �أعمــال �لت�صفيـــة ل�صركـــة حممـــد بــن �صليمــان بــن �صعيــد و�صركـــاه 

للتجــارة - ت�صامنيــة .

�إعـــالن عــن بدء �أعمــال �لت�صفية ل�صركــة حممــد عو�ض و�صامل �صليمان حممــد حمــد 

للتجارة - ت�صامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة فر�صان �خلليج للم�صاريع �لر�ئدة - ت�صامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �أنو�ر �خلري �حلديثة �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �أجيال �لطيب للتجارة - ت�صامنيـــة .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �أحمد وخليل للتجارة - ت�صامنيــــة .

�إعـالن عـــن بدء �أعمال �لت�صفيــة ل�صركــة �أحمــد �ملعمــري وخليــل �لعي�صائي للتجارة - 

ت�صامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �أبر�ج �ل�صليف �لتجارية - ت�صامنيـــة .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة ينابيع فد� للتجارة - ت�صامنيـــة .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة منارة �لظاهرة للتجارة - ت�صامنيــة .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة د�ر �مليناء للتجارة - ت�صامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �أرجاء �لظاهرة للتجارة - ت�صامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �لربنوف للتجارة - تو�صية .
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رقم 

ال�صفحة

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صواحي احليل احلديثة للتجارة - تو�صية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة مزون الظاهرة للتجارة واملقاوالت - تو�صية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأ�صرار الطريف للتجارة واملقـاوالت - ت�صامنيـة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة عي�صى بن عبا�س بن عبداللـه البحراين واأوالده 

للتجارة - تو�صية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة جوهرة الردة للتجارة - ت�صامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة را�صد ال�صافعي الوطنية �س.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة روافــــد التكافــــــل - ت�صامنية .

عبداللــه  �صالــــم  اخلا�صــة  الفاروق  مدر�صة  ل�صركــة  الت�صفية  اأعمال  بدء  عن  اإعـالن 

و�صركــاه - ت�صامنيـة .

اإعــــالن عـــن بــدء اأعمـــال الت�صفيــة ل�صركــــة اأحمــــد بـــن عبداللــــه بــن علــي ال�صبلـي

 للتجــارة - ت�صامنيــة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صاطئ احلظرية للتجارة - ت�صامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ربوع النجيد للتجارة - ت�صامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اآفاق الربميي الع�صرية للتجـارة - ت�صامنيـة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صفوة البادية للتجارة - ت�صامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة مناظر لوى اخل�صراء للتجارة �س.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأ�صيل الهمبار املتحدة - تو�صية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة  اخلزميي واملعلم للطابــوق والبــالط �س.م.م .

اأحمـــد  بــن  �صويــدان  اأبنـــاء  وحممـــد  علـــي  ل�صركــــة  الت�صفية  اأعمال  بدء  عن  اإعـالن 

اخلزميي - ت�صامنية .

واأوالده  اخلزميــي  �صويــدان  بــن  حممـد  ل�صركــة  الت�صفية  اأعــمــال  بــدء  عن  اإعـــالن 

للتجــارة - تو�صية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأبو را�صد اخلزميي للتجارة واملقاوالت - تو�صية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة  اأبو نواف اخلزميي و�صركـاه للتجــارة �س.م.م .
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ال�سفحة

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة رمي زعبيل للتجارة - ت�صامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة مبـارك بن �إبر�هيـم بن مبارك �ل�صيــز�وي

و�صريكــه - ت�صامنيــة .

�إعـالن عن بــدء �أعمــال �لت�صفيـــة ل�صركــــة �أ�صو�ء �لنيل للتجارة - ت�صامنيــة .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة نرب��ض عربي للتجارة - ت�صامنيــة .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �أ�صو�ر �خلليج �حلديثة �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �أ�صو�ر �لعني للتجارة - ت�صامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة  ب�صاتني �لهمبار - تو�صية .

�إعـــالن عــن بدء �أعمــال �لت�صفية ل�صركة و�حة �صنا�ض �حلديثة للتجارة و�ملقاوالت - 

ت�صامنيــة .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة طموح �مل�صتقبل �لعاملية للتجـــارة و�ملقاوالت �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة م�صاريع �لفتح �جلديدة �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �الأكحل للخدمات و�لتجارة - ت�صامنية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة جمان �لعاملية للكهرباء و�لطاقة �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة رو�بي �حلفري للتجارة �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة جمان �لعاملية لالأغذية �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �ملدينـــة �جلديـــدة للعقار�ت �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة رذ�ذ �صحار للتجارة و�ملقاوالت - تو�صية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة ميد�ن �خلري �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �إطاللة �مللدة للتجارة �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة درة �ملدرة للتجارة - تو�صية .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة  �حلديقة �لذهبية للمو�د �لغذ�ئية �لدولية �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �أجماد �لظاهرة �حلديثة �ض.م.م .

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفية ل�صركة �لكو��صر �لعاملية �ض.م.م .
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اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة الالزورد املتحدة - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة م�شاريع ح�شن واأمني - ت�شامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأبو وليد املتكاملة - تو�ضية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة ال�شكون املتميزة �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة الطاقة املتحدة للتجارة �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شموخ املعايل املا�شية - ت�شامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة بوابة ال�شاروج احلديثة - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة الوليد املحرمي واإخوانه للتجارة - ت�شامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة خط القوامي�ش للتجارة - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة جنائــن العار�ش - ت�شامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة الذيـب و�شالـح اأبنــاء را�شد بن م�شلم املعمري - 

ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة ال�شليف الع�شرية - ت�شامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة مرايا اجلبيل الذهبيـــة - ت�شامنـيــة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركـــة العينني للتجارة - ت�شامنـيــة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة ربوع الرافدين للتجارة - ت�شامنـيــة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة خمي�ش بن را�شد بن علي املقبايل و�شركائه

للتجارة واملقاوالت - ت�شامنـيــة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة رمي عربي للتجارة - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمـال الت�شفيــة ل�شركـــة �شعيـــد بــن مبــارك الرو�شــدي و�شريكــه

 للتجارة - ت�شامنـيــة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة املتحــــدون الهند�شيــــة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة نعم للتجارة واخلدمات �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأريج �شمهرم للتجارة وال�شياحة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة االأولوية .
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اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة املو�ضـــة اجلديدة للتجارة .

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

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة واحـة الرمال العربية خلدمات النفط والغاز .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة منر للمقاوالت احلديثة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة م�ضاريع الطوارق املتحدة �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة درة  اخلليج للتعدين �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة مباين لالإن�ضاء والتعمري �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة نور�ش عمان �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة ال�ضرقية للطاقة احلديثة �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة واحة حيل الغاف للتجارة - ت�ضامنية .

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

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة اأبو عبدالعزيـز الكلباين و�ضريكه للتجارة - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة �ضفريات الربيكي - تو�ضية .

اإعـــــالن عــــن بــــدء اأعمــــال الت�ضفيــــة ل�ضركـــة �ضاحـــل اجلزيـــرة املميـــزة للتجــــارة

واملقـــاوالت - ت�ضامنيـــة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة غزال املرفع للتجـارة واملـقاوالت - ت�ضامنيـة .

اإعـــــالن عــن بدء اأعمــال الت�ضفيــة ل�ضركــة �ضالــم بــن م�ضبح بن حمدان البــادي

و�ضريـكه للتجــــارة - ت�ضامنيــــة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة رحــاب جـــبل امل�ضـــط - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة نا�ضر بن �ضليـــمان وولده للتجارة - تو�ضية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة منار اخلري للتجارة �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة ب�ضائر غــزة للتجـارة واملقـاوالت - ت�ضامنيـة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة ال�ضحمــة العامليـــة �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة وردة هيماء للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية .
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اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة  اأنوار م�صروق للتجارة - تو�صية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة هـالل وبـدر للم�صاريع ال�صاملــة - ت�صامنيـة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة م�صاريع فخر الأندل�س - ت�صامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة عبـــر امل�صـــرات التجارية - ت�صامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صهول البليدة للتجارة �س.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صمال اأ�صود للتجارة �س.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة معامل الب�صرة للتجارة �س.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ال�صــاروج للم�صاريــع ال�صاملة �س.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة خط اخلليج للم�صاريــع احلديثة �س.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأبراج الواحات املتحدة - تو�صية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة متوز للم�صاريع املتحدة �س.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة متوز لالإن�صاء والتعمري �س.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأ�صا�س النه�صة للتجارة واخلدمات �س.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأوطا�س للمقاولت �س.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة درع العافية �س.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ب�صمة الفيا�س للتجارة واملقاولت - ت�صامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة التعـــــاون املثالـــــي �س.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة نور الهدى لالأزيـــاء - ت�صامنيـــة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ال�صرايا البي�صاء للتجــارة واملقــاولت �س.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صـــراج الرميلــة ال�صاطعة للتجارة - تو�صية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة الروا�صي الثابتـة للتجـارة واملقاولت �س.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة جـــاوان للتجــارة - ت�صامنية .
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اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة النافـذة العربيـة للحا�ضب الآيل - ت�ضامنية .

اإعـــالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة �ضليم وعلي اأبنــاء �ضامل بن م�ضلـم الهنائـي

 للتجـــارة - ت�ضامنيـــة .

اإعــــالن عـــن بــدء اأعمــال الت�ضفيــة ل�ضركــة �ضعيــد بــن هــالل و�ضالــم بــن �ضليمــان

 الفار�ضــي - ت�ضامنيــة .

اإعـــالن عــن بــدء اأعمــال الت�ضفيـة ل�ضركة �ضيف ورا�ضد اأبناء نا�ضر عبداللـه املعمري 

للتجارة - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة خط امل�ضرات احلديثة �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة دار الفخامة الوطنية - تو�ضية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة الربــوع الواعدة - ت�ضامنيــة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة النهـــج للتجـــارة - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة القنــــا�ش املا�ضـــي للتجارة - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة ب�ضاتيـــن النه�ضـــة التجاريـــة - ت�ضامنيـــة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة نه�ضـــة العمـــران املتحدة �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة الحتاد لالأعمال واخلدمات �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة �ضرفات امل�ضتقبل للتجارة واملقاولت - ت�ضامنيـة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة م�ضاريع الختيار الأول احلديثة �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة املت�ضدر ال�ضاملة �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة الزاهب العاملية للتجارة واملقاولت - ت�ضامنيــة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة اإجنازات الظاهرة �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة نــور�ش اخلابـورة �ش.م.م .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة روافد للتطوير وال�ضتثمار �ش.م.م .

اإعـالن عـن انتهـاء اأعمال الت�ضفية ل�ضركــة الدرعي والغافري للتجارة واملقاولت - ت�ضامنية .
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¿É``````ªY á`````æ£�`°S
 á`YÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh

IQÉ``éà�d á```eÉ©dG á```jôjóŸG

á````jôµØdG á```«µ�ŸG Iô```FGO

(21)OM/ID/2017/00027 

(22)2017/12/17  
(11)

(15)

(45)

  ƒfQÉcƒd �«æ°üJLoc Cl.(51)

(71)
�.�.¢T ájòZCÓd ¿ÉeRôH ácô°T 

132 : Ü.Q 1010 : Ü.¢U á«Hƒæ÷G ídGƒŸG 

(72)
�.�.¢T ájòZCÓd ¿ÉeRôH ácô°T 

132 : Ü.Q 1010 : Ü.¢U á«Hƒæ÷G ídGƒŸG 

(73)
�.�.¢T ájòZCÓd ¿ÉeRôH ácô°T 

132 : Ü.Q 1010 : Ü.¢U á«Hƒæ÷G ídGƒŸG 

(30)

(12) 4 : Ö�£dG »`a êPÉªædG OóY (28)

 (54)AÉe IƒÑY : Ö�£dG ¬«£¨j …òdG èàæŸG

º�e 125 AÉe IƒÑY  : º«ª°üàdG (55)

 

  

á`YÉæ°üdGh IQÉ`éàdG IQGRh
¿Ó`````````YEG

 ¥ƒ````�M ¿ƒ````fÉb �É```µMC’ É``�ah á``«YÉæ°üdG êPÉ``ªædG �``«é°ùJ ø``Y á```jôµØdG á```«µ�ŸG Iô``FGO ø``�©J

. 2008/67 º```bQ »```fÉ£�°ùdG �ƒ````°SôŸÉH QOÉ````°üdG á````«YÉæ°üdG á````«µ�ŸG

»YÉæ°U º°SQ hCG êPƒªæd á«Hô©dG á¨�dÉH ô°üàîŸG �°UƒdG
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¿Ó`````YEG

 �É```µMCG øe (10) IOÉª�d É````�ah �dPh , á``MƒæªŸG äGAGô`ÑdG ø``Y á``jôµØdG á``«µ�ŸG Iô``FGO ø``�©J

 (36) IOÉ```ŸGh 2008/67 º``bQ »``fÉ£�°ùdG �ƒ``°SôŸÉH QOÉ``°üdG á```«YÉæ°üdG á```«µ�ŸG ¥ƒ```�M ¿ƒ``fÉb

. 2008/105 ºbQ …QGRƒdG QGô�dÉH IQOÉ°üdG ájò«`ØæàdG ¬àëF’ øe

á«`aGôLƒ«�ÑÑdG äÉ``fÉ«ÑdG Rƒ`eQ

»`aGôLƒ«�ÑÑdG ¿É`«ÑdGõ```````eôdG

IAGÈdG ºbQ11

IAGÈdG ´ƒf12
Ö�£dG ºbQ21

Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ22

á«�Ñ°SC’G äÉfÉ«H30

Ö�£dG �ƒÑb øY ô°ûædG ïjQÉJ44

IAGÈdG øY ô°ûædG ïjQÉJ45

‹hódG �«æ°üàdG51

´GÎN’G á«ª°ùJ54

ô°üàîŸG �°UƒdG57

IAGÈdG ÖdÉW º°SG71

´ÎîŸG º°SG72

á«µ�ŸG »`a �²G ¬d ìƒæªŸG º°SG73

�«cƒdG º°SG74
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á```YÉæ°üdGh IQÉ```éàdG IQGRh

IQÉ`````éà�d á```eÉ©dG á`jôjóŸG

  á`````jôµØdG á````«µ�ŸG Iô````FGO

(22)2012/9/19

(21)OM/P/2012/00189

(44)
 2017/10/15

1214 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)

(11)000078

C07C 51/43 (2006.01)^ C07C 51/47 (2006.01)^ C07C 63/14 (2006.01)^ 

C07C 63/307 (2006.01)^C07C 63/33 (2006.01)
Int.Cl.(51)

(71)1
 èæ°S’ Qó«�éæjhR ´QÉ°T : É¡fGƒæY ájô°ùjƒ°S ácô°T , �G.QG.¬jG.¢SG õ«LƒdƒæµJ Éà°ù«ØfG

 (Gô°ùjƒ°S) ÚdÉL ´QÉ°T 9000^2 ¢SGÎ°SRƒdÉà°ù«H , ÚdÉL

(72)1
 ±hG  ,   957 ºbQ äƒ�H   ,  …QGƒL 82/81  : ¬fGƒæY , á«°ùæ÷G …óæg , »L.»°S QÉchÉ‚GQÉc

 (óæ¡dG)   400     025       …ÉÑeƒe , »ØjOÉ¡HGôH    ,  OhhQ ÊÉ«fÉ°S

(73)1

(74)1�.�.¢T ´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG

(30)
óæ¡dG   2010 ¢SQÉe 26  ïjQÉàH                  826/CHE/2010

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG    2011 ¢SQÉe 16  ïjQÉàH    PCT/US2011/ 028666
(12)´GÎNG IAGôH

(54)
 Ió°ùcCG õØfih á«JÉehQCG �«�°ùcƒHôc ¢VÉªMCG ¢UÓîà°SG 

2031/3/16 ïjQÉàH »¡àæJh 2011 /3/16 ïjQÉJ øe ájÉª²G CGóÑJ 

 �``«�°ùcƒHôc ¢VÉ``ªMCGh  õ```Øfi  ¢UÓ```îà°S’ (á«�ªY) á````�jô£H »```dÉ²G  ´GÎN’G �```�©àj    (57)

 ¢†ªM ™``«æ°üJ ø``e �``Ñàe QÉ«J øe á«JÉehQCG �«�°ùcƒHôc …OÉMCG ¢VÉªMCGh á«JÉehQCG IOó©àe

. »JÉehQCG Oó©àe �«�°ùcƒHôc
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Sultanate Of Oman

C07C 51/43 (2006.01), C07C 51/47 (2006.01), C07C 63/14 (2006.01), 
C07C 63/307 (2006.01), C07C 63/33 (2006.01)

, Switzerland Company :
Zweigniederlassung St. Gallen, Pestalozzistrasse 2, 9000 St. Gallen, Switzerland.

1�

, Indian Citizen : 81/8˻ Gaurav, Plot No.957, Off. 
Sanyani Road, Prabhadevi, Mumbai 400 025, India.

1�

1�
1�
2

Dated on .               
Dated on 

The present invention relates to a process for recovery of catalyst, aromatic 
polycarboxylic acids and aromatic monocarboxylic acids from a residue stream from 
manufacture of an aromatic polycarboxylic acid
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¿É``````````ªY á``````æ£�°S
á```YÉæ°üdGh IQÉ```éàdG IQGRh

IQÉ`````éà�d á```eÉ©dG á`jôjóŸG

  á`````jôµØdG á````«µ�ŸG Iô````FGO

(22)2010/12/13

(21)OM/P/2010/00224

(44)
 2017/10/15

1214 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000079

B01D 61/02 (2006.01)^C02F 1/44 (2006.01)Int.Cl.(51)

(71)1
 ,06511 »J »°S âµ«à«fƒc , ÚaÉg ƒ«f , ƒ«æaCG »æàjh ƒJ : »`a á«µjôeCG ácô°T , �Éj á©eÉL

 á«µjôeCG IóëàŸG äÉj’ƒdG

(72)

1
 ¬jG �G êójÈeÉc ,1492 ºbQ , âjÎ°S »æ«H 195 : »`a »µjôeCG , �G , äôHhQ , ¢ù«æ«écÉe

 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 02142

2
 ,06525 »J »°S ,  êójôHOhh ,  �jGQO OƒchôH 39 : »`a »µjôeCG  ,  º«MÉæ«e , ¢ûà«�«ª«dG

 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

(73)
1

2

(74)1 ájôµØdG á«µ�ª�d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S

(30)

2008/6/20 : ïjQÉ`J                 195^ 074/61 : º`bQ  á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2008/6/20 : ïjQÉ`J                 199^  074/61 : º`bQ  á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

(2009/6/22 : ïjQÉ`àH     PCT/US2009/048137 : ºbQ ‹hódG Ö�£�d É�ah)

(12)

(54)
áeó�àe ájRƒª°SG �°üa á«�ªY

2029/6/22  ¤EG 2009/6/22  øe IAGÈdG ájÉªM Ióe CGóÑJ              

 ��©àj  Éª«a  ÉeƒªY  É¡æY  �°ûµdG  ºàj  »àdG  ájRƒª°S’G  á°Sóæ¡dG  �Góîà°SÉH  �°üØ�d  á�jôW    (57)  

 õcôe �ƒ�fi �Góîà°SG �jôW øY ÜGòe õ«côJ �LCG øe �hCG �ƒ�fi øe ÜGòe ¢UÓîà°SÉH

 Údƒ�ëŸG Óc hCG óMCG . òØæe ¬Ñ°T AÉ°ûZ ÈY �hC’G �ƒ�ëŸG øe ÜGòŸG Öë°S �LCG øe ¿ÉK

 �Góîà°SG øe èàæJ ¿CG  øµÁ IõØëŸG á«�YÉØdG .  ¬«a ÜƒZôŸG èàæŸG Éfƒµj ¿CG  øµÁ ÚHGòŸG

. ájQÉŒ hCG á«YÉæ°U QOÉ°üe øe áLQódG á°†Øîæe IQhó¡e IQGôM
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13/12/2010Sultanate Of Oman 
Ministry Of Commerce & 

Industry
Directorate General Of 

Commerce
Intellectual Property Department

OM/P/2010/00224
15/10/2017

Official Gazette No. 1214

000079

B01D 61/02 (2006.01), C02F 1/44 (2006.01)
Yale University, American Company of Two Whitney Avenue
PO Box 208336
New Haven, OT 06520-8336 USA

1���

1���

ELIMELECH, Menachem, American Citizen of 39 Brookwood Drive, Woodbridge, CT 
06525 USA

2�

��

1���
USA 61/074,195 filed June 20, 2008
USA    61/074,199 filed June 20, 2008
Based on PCT/US2009/048137�dated 22/06/2009

� Separation processes using engineered osmosis are disclosed generally involving the 
extraction of solvent from a first solution to concentrate solute by using a second concentrated 
solution to draw the solvent from the first solution across a semi-permeable membrane.  One 
or both of the solute and solvent may be a desired product.  Enhanced efficiency may result 
from using low grade waste heat from industrial or commercial sources�

�
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  á`````jôµØdG á````«µ�ŸG Iô````FGO

(22)2014/2/27

(21)OM/P/2014/00042

(44)
 2017/10/15

1214 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)

(11)000080

F16L 27/093 (2006.01)^ B25B 21/00 (2006.01)^B25F 5/00 
(2006.01)^ F16L 39/04 (2006.01)

Int.Cl.(51)

(71)1
 , çQƒ````f 17 ähQ 333: »```a á```«µjôeCG á``cô°T , ¿ƒ°ûjQƒHQƒc ¢ùµ«fƒj ¿ƒ°û«ØjO �QƒàjÉg

  á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,07430 ¬«L ¿G ,  GƒgÉe

(72)

1
 07458 ¬«L ¿EG , ôØjQ �OÉ°S , �jGôJ øjƒµfƒ÷CG 14 : »`a »µjôeCG , RôµfÉL . ¬«c ¿ƒL

 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2
 äÉj’ƒdG , 10454 …Gh ¿G , ¢ùµfhôH , âjÎ°S 145 â°ùjG 511 : »`a »µjôeCG , ÚØdÉc ¢SÉfƒH

 á«µjôeC’G IóëàŸG

(73)
1

2

(74)1 ájôµØdG á«µ�ª�d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S

(30)
2011/8/30 : ïjQÉ`àH               61/528^814 : º`bQ  á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

(2012/8/30 : ïjQÉ`àH     PCT/US2012/053178 : ºbQ ‹hódG Ö�£�d É�ah) 

(12)

(54)
 áÑdƒ�ŸG äÉàÑãŸG §HQ �ÉµME’ RÉ¡L

2032/8/30 ¤EG 2012/8/30 øe IAGÈdG ájÉªM Ióe CGóÑJ

 Qƒfi GP (130) �hCG ™FÉe ��f ô°üæY Éæª°†àe äÉàÑãŸG �a hCG §HQ �ÉµMEG á�«°Sƒd ™FÉe ójhõàd RÉ¡L (57)
 ™e §HôdGh ¿GQhó�d ÓHÉb (140) ™FÉª�d ¿ÉK ��f ô°üæYh , á�«°SƒdÉH ¢UÉN â«Ñe ™e §Hô�d �HÉb �hCG

 (150) ådÉK ™FÉe ��f ô°üæYh ,  �hC’G QƒëŸG ¢�Y É«�©a óeÉ©àe ¿ÉK Qƒfi  �ƒM (130) �hC’G ô°üæ©dG

 ÊÉãdG QƒëŸG ¢�Y É«�©a óeÉ©àŸG ådÉãdG QƒëŸG �ƒM (140) ÊÉãdG ô°üæ©dG ™e �É°üJ’Gh ¿GQhó�d ÓHÉb

 ��f §Nh RÉ¡÷G øeh ¤EG ™FÉŸG ��æJ »àdG á«fÉKh ¤hCG ™FÉe äGƒæbh , ™FÉŸG ��f §N ™e §Hô�d �HÉ�dGh

 �ƒM áLQO (360) �hC’G ô°üæ©dG Qhój . ådÉãdG ô°üæ©dGh ÊÉãdG ô°üæ©dGh , �hC’G ô°üæ©dG �ÓN øe ™FÉŸG

 øe �bCG ådÉãdG ô°üæ©dG Qhójh ÊÉãdG QƒëŸG ™e ÉÑjô�J áLQO (360) ÊÉãdG ô°üæ©dG Qhójh , �hC’G QƒëŸG

. ådÉãdG QƒëŸG �ƒM áLQO (360)
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Hytorc Division UNEX Corporation, American Company of 333 ROUTE  17, 
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JUNKERS, John, K., American Citizen of 14 Algonquin Trail, Saddle River, 
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�72��

BONAS, Calvin, A., American Citizen of 511 East 145th Street, Bronx, NY 
10454 USA
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(11)000081

E03C 1/04 (2006.01)Int.Cl.(51)
(71)1 É°ùfôa , êhÎfƒe 92120  , Ú°SGQ hQ 7: »`a á«°ùfôa ácô°T ,ƒà°ùjôH ¢ùà«æ«HhQ ¬«d

(72)1
 , ¿hójO hO êQƒL âæjÉ°S 17110 , ófƒÁQƒ�a hQ , ¢ù«H 8 : »`a »°ùfôa , �ÉahO ƒé«H »ÁQ

 É°ùfôa

(73)1
2

(74)1 ájôµØdG á«µ�ª�d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S

(30)
 2012/6/29 :  ïjQÉ`J                                                         1201847 : º`bQ É°ùfôa
(2013/5/29 : ïjQÉ`àH      PCT/FR2013/000135: ºbQ ‹hódG Ö�£�d É�ah)

(12)

(54)
 ÊhÎµdEG QƒÑæ°üd »°SÉ«b AÉæH 

2033/5/29  ¤EG 2013/5/29  øe IAGÈdG ájÉªM Ióe

 ‹ÉY �Góîà°S’ ¢üNC’ÉHh , á�°ù¨e ¢Vƒ² ÊhÎµdEG QƒÑæ°U ójóëàdÉH , GQƒÑæ°U �µ°ûj RÉ¡L (57)

/íàa �FÉ°Sh ¢�Y �ªà°ûjh AÉŸG êôfl á£�fh AÉŸG �Nóe á£�f ÚH AÉŸG IôFGO Oóëj …òdGh , OOÎdG

: ¬fCÉH õ«ªàj , AÉŸG IôFGód ¥ÓZEG

¢Vƒ²G â«Ñãàd ¢üNC’ÉH , (3) IóYÉb ìƒd ¢�Y �ªà°ûj -         

    ™ªéŸG ��¨dG/íàØdG RÉ¡Lh AÉŸG êôfl á£�fh AÉŸG �Nóe á£�f ÚH AÉŸG IôFGO , IóYÉ�dG ìƒd -        

 , »æØdG ô°üæ©dÉH ¬«dEG QÉ°ûŸG (1) IóYÉ�dG ô°üæY »`a

 á```ëàah AÉ``e �``Nóe á``ëàa ¢``�Y �ªà°ûjh QƒÑæ°ü�d »LQÉÿG QÉWE’G �µ°ûjh  ÒaƒJ ºàj (2) ±ÓZ

 AÉŸG êôfl áëàØd É¡LGƒe AÉŸG êôfl ™�j å«ëH (1) »æØdG ô°üæ©dG ±Ó¨dG »£¨j , (21) AÉe êôfl
 . AÉŸG �Nóe áëàØd É¡LGƒe IóYÉ�dG ìƒd ™�jh
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Sultanate Of Oman 
Ministry Of Commerce & 

Industry
Directorate General Of 

Commerce
Intellectual Property Department

E03C 1/04 (2006.01)
1���
1���

��

1���

�
� The invention relates to a tap device, in particular an electronic tap for a sink, which 

defines a water circuit between a water intake point and water outlet point, and which 
comprises a means for opening/closing the water circuit. The device comprises: a base (3), in 
particular for attachment to a basin; said base, the water circuit between the water intake and 
water outlet points and the opening/closing device being assembled into a so-called technical 
base element (1); a shell (2) which forms the outer casing of the tap, and which comprises a
water inlet and a water outlet (21), the shell covering the technical element (1) such that the 
water outlet is located opposite the water outlet and the base is located opposite the water 
inlet.

�
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H04B 3/46 (2006.01)^ H04L 12/10 (2006.01)Int.Cl.(51)

(71)1
 É«LQƒL , ÉàjQÉØdCG …GƒcQÉH ¿ƒà�«e ódhCG 333 »`a á«µjôeCG ácô°T . �fEG , …Î°SGófEG õæª«°S
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(72)1
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 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

(73)1

2

(74)1 ájôµØdG á«µ�ª�d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S

(30)
2012/9/28 : ïjQÉ`àH                     13/631^045 : º`bQ á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

(2013/9/20 : ïjQÉ`àH     PCT/US2013/060896 : ºbQ ‹hódG Ö�£�d É�ah)

(12)

(54)
áµÑ°T RÉ¡÷ �ƒfi øY ádhõ©e �É°üJG IÉæb »`a »°VQCG �£Y øY �°ûµ�d á�jôWh �É¶f

2033/9/20 ¤EG 2013/9/20 øe ájÉª²G Ióe

 �```£©H ¢UÉN �£Y øY �NóàŸG ÒZ �°ûµ�d á�jôWh �É¶f ÒaƒàH ‹É²G ´GÎN’G ��©àj    (57)  

 Aõ```Lh �É```°üJ’G IÉæb øe �hCG AõL ¢�Y ó¡L RÉ«ëfG §«�°ùJ øµÁ . �É°üJG IÉæb »`a »°VQCG

 AGõLC’ÉH É«Hô¡c �°üàe �hCG �hÉ�e ÈY �hCG ó¡L øY �°ûµdG øµÁ . �É°üJ’G IÉæb øe ¿ÉK

 �£©dG ¿Éc GPEG ÉÃ á°UÉÿG á«�«dódG äÉfÉ«ÑdG ÒaƒJ øµÁ . �É°üJ’G IÉæb øe á«fÉãdGh ¤hC’G

 . �°ûµdG ¢�Y AÉæH �É°üJ’G IÉæb øe á«fÉãdG hCG ¤hC’G AGõLC’G »`a GOƒLƒe »°VQC’G
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

Sultanate Of Oman 
Ministry Of Commerce & 

Industry
Directorate General Of 

Commerce
Intellectual Property Department

H04B 3/46 (2006.01), H04L 12/10 (2006.01)
1���

1���

��

1���

�
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

á©ØæŸG êPƒ‰ / ´GÎN’G IAGÈd á«Hô©dG á¨�dÉH ô°üàîŸG �°UƒdG 

¿É``````````ªY á``````æ£�°S
á```YÉæ°üdGh IQÉ```éàdG IQGRh

IQÉ`````éà�d á```eÉ©dG á`jôjóŸG

  á`````jôµØdG á````«µ�ŸG Iô````FGO

(22)2015/6/10

(21)OM/P/2015/00150

(44)
 2017/10/15

1214 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)

(11)000083

B65D 85/804 (2006.01)Int.Cl.(51)

(71)1
 51469 , 44 ¬°SGÎ°Tôjó�«Ø«æ«°S: »`a á«fÉŸCG  ácô°T , ¢ûJEG  »H �EG  »L ºà°ù«°S »«a-¬«c

 É«fÉŸCG , ñÉHódÉL ¢û«LÒH

(72)1 É«fÉŸCG , ñÉHOÓL ¢û«LÒH 51429 ,12 ¬°SGÎ°TQƒàdÉa : »`a ÊÉŸCG , �ÑÁEG ÎfƒL

(73)
1

2

(74)1 ájôµØdG á«µ�ª�d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S

(30)
2012/12/14 : ïjQÉ`J                            10 2012 223 291.5 : º`bQ  É«fÉŸCG 

(2013/11/26 : ïjQÉ`àH    PCT/EP2013/074716 : ºbQ ‹hódG Ö�£�d É�ah)

(12)

(54)
 á«FõL ádƒ°ùÑc á£°SGƒH Ühô°ûe êÉàfE’ á�jôWh á«FõL ádƒ°ùÑc 

2033/11/26 ¤EG 2013/11/26 øe ájÉª²G Ióe 

 , (2) á````dƒ°ùÑc º```°ùL ¢```�Y �```ªà°ûJ , Ühô°ûe êÉàfE’ á«FõL ádƒ°ùÑµH ‹É²G ´GÎN’G ��©àj    (57)  

 (100) �```jƒŒ øjƒµJ ºàj å«M , (4) áÄÑ©J ÖfÉLh (3) ádƒ°ùÑc IóYÉb ¢�Y …ƒàëj …òdGh

 á```ÄÑ©àdG Ö```fÉLh (3) á```dƒ°ùÑµdG IóYÉb ÚH (101) á�FÉ°S hCG ábƒë°ùe Ühô°ûe Iõ«cQ áÄ«¡àd

. (3) ádƒ°ùÑµdG IóYÉbh (101) Ühô°ûŸG Iõ«cQ ÚH (7) í°Tôe ô°üæY ™°Vh ºàj å```«M , (4)
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

Sultanate Of Oman 
Ministry Of Commerce & 

Industry
Directorate General Of 

Commerce
Intellectual Property Department

B65D 85/804
���

���

��

���

�
�

�
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

á©ØæŸG êPƒ‰ / ´GÎN’G IAGÈd á«Hô©dG á¨�dÉH ô°üàîŸG �°UƒdG 

¿É``````````ªY á``````æ£�°S
á```YÉæ°üdGh IQÉ```éàdG IQGRh

IQÉ`````éà�d á```eÉ©dG á`jôjóŸG

  á`````jôµØdG á````«µ�ŸG Iô````FGO

(22)2014/5/15

(21)OM/P/2014/00106
(44)

 2017/10/22
1215 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000097

F24F 13/14 (2006.01)^ F16K 1/16 (2006.01)^ F16K 31/44 
(2006.01)^ F16K 31/528 (2006.01)Int.Cl.(51)

(71)1 É°ùfôa , ƒ«°ù«æ«a 69200 …Qƒc ƒ«dhO OQÉØ«dƒH 20 : »`a á«°ùfôa ácô°T , �«dhôjEG ¢SódCG

(72)1 É°ùfôa , QÓ«a �«HÉ°T ’ 42410 , Éàjôa ’ hO Úª°T 254 : »`a »°ùfôa , âjõ«eGO �jôJÉH

(73)
1

2

(74)1 ájôµØdG á«µ�ª�d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S

(30)
2011/11/23 : ïjQÉ`J                                           1160687 : º`bQ  É°ùfôa

(2012/11/14 : ïjQÉ`àH  PCT/FR2012/052625 : ºbQ ‹hódG Ö�£�d É�ah)

(12)

(54)
. AGƒg IÉæb »`a QÉŸG AGƒ¡dG �aóJ �ó©e §Ñ°†d RÉ¡L

2032/11/14 ¤EG 2012/11/14 øe ájÉª²G Ióe 

 Éª°ùL º°†jh , AGƒg IÉæb »`a AGƒ¡dG �aóJ �ó©e §```Ñ°†d (20) RÉ¡éH ´GÎN’G Gò````g �```�©àj     (57)
 ¿GQhó�d á````�HÉb (28) �```bC’G ¢�Y IóMGh á````Mƒdh , (24) Qƒfi �ƒW ¢�Y óàÁ (22) É«HƒÑfCG
 ÉjQƒfi  É```¡Ñ«côJ  º```àj  (34) á````��Mh ,  (22) º```°ù÷G (24) Qƒfi  ¤EG  »°VôY Qƒfi  �ƒM
 (28) áMƒd �````c ó```jhõJ ºàjh , º°ù÷G Gò```g (24) Qƒfi �ƒM (22) º°ù÷G (Ü22) ájÉ¡f ¢�Y
 , ¢ùµ©dÉH ¢ùµ©dG hCG , ¢ãfCG �jô– á�«°SƒH (34) á��²G ójhõJ ºàjh , ôcP �jô– á�«°SƒH
 ,  á```�jô£dG  ò```g �```ãe »```a  ¢```ãfC’G  �```jôëàdG  á``�«°Shh ôcòdG  �jôëàdG  á�«°Sh Ö«JôJ ºàjh
 á�«°Sh ™e ôcòdG �jôëàdG á�«°Sh ¿hÉ©àJ . (22) º°ù÷G ¢�Y (34) á��²G ��d áHÉéà°SÉc
 . ¢Vô©à°ùŸG º°ù�dG øe AGƒ¡dG ôÁ ‹ÉàdÉHh , (28) áMƒd �c ™°Vh Ò«¨àd , ¢ãfC’G �jôëàdG
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

Sultanate Of Oman 
Ministry Of Commerce & 

Industry
Directorate General Of 

Commerce
Intellectual Property Department

F24F 13/14 F16K 1/16 F16K 31/44
F16K 31/528

���

���

��

���

�

�
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

�إعـــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا لأحكام املـادة )4/24( من قانون حقوق امللكية ال�صناعية 

ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/67 ، اأنه مت جتديد مدة حماية النماذج ال�صناعية 

امل�صجلة املذكورة باجلدول املرفــق ملــــدة ) 5 ( خمـــ�س �صنــــوات اأخرى :

تاريخ الت�سجيل��صــــم �ل�صركــــــةرقم �لنموذج �ل�صناعيم

1OM/ID/2013/000012013/4/23�صوين كمبيوتر انرتتينمنت انك

2OM/ID/2013/000022013/4/23�صوين كمبيوتر انرتتينمنت انك

3OM/ID/2013/000042013/5/27ال�صركة العاملية للمواد الغذائية
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

¿Ó```````YEG 
 É`````�ah á`````dƒÑ�ŸG á`````jQÉéàdG äÉ````eÓ©dG �`````«é°ùJ äÉ`````Ñ�W ø`````Y á`````jôµØdG á`````«µ�ŸG Iô````FGO ø```�©J

. 2008/67 ºbQ ÊÉ£�°ùdG �ƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG á«YÉæ°üdG á«µ�ŸG ¥ƒ�M ¿ƒfÉb �É```µMC’

69266 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 25 áÄØdG »`a

. á«`aƒc ´ÉØd , ¥É°ùdG Iƒ°ùc , äÉ©Ñb , äGRÉØb , áeõMC’G , �ó�dG á°ùÑdCG , á«FÉ°ùf ¢ùHÓe
 

  óàª«d Gƒµ°SÉe’ …G : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ�ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áµ�ªŸG , 33966 GójQƒ�a , RÒ«e äQƒe , …Gh �QÉH hÎ«e 11215  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG

2011/7/13 : 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

69267 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 ¥É``°ùdG Iƒ```°ùch äÉ```©Ñbh äGRÉØ```bh áeõMC’Gh �ó�dG á°ùÑdCGh áFõéàdÉH á«FÉ°ùf ¢ùHÓe ™«H

 RÉ¡L äÓeÉMh Oƒ�ædG ÖFÉ�M ßaÉfih ájhój ÖFÉ�Mh ÜQGƒLh �WÉ©eh á«`aƒc ´ÉØdh

. É¡JGQGƒ°ù°ùcGh äÉYÉ°ùdGh äGôgƒ›h á«°ùª°T äGQÉ¶fh �Gƒ÷G
 

   �fG , âæ«ªà°ù«`ØfEG RófGôH ¢Sƒµ«°T : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ�ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áµ�ªŸG , 33966 GójQƒ�a , RÒ«e äQƒe , …Gh �QÉH hÎ«e 11215  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG

2011/7/13 : 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

alamat 26+18.indd   1 3/7/18   11:45 AM
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

69269 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 ¥É```°ùdG Iƒ```°ùch äÉ©Ñbh äGRÉØbh á``eõMC’Gh �ó�dG á°ùÑdCGh áFõéàdÉH á«FÉ°ùf ¢ùHÓe ™«H

 RÉ¡L äÓeÉMh Oƒ�ædG ÖFÉ�M ßaÉfih ájhój ÖFÉ�Mh ÜQGƒLh �WÉ©eh á«`aƒc ´ÉØdh

. É¡JGQGƒ°ù°ùcGh äÉYÉ°ùdGh äGôgƒ›h á«°ùª°T äGQÉ¶fh �Gƒ÷G

  �fEG , âæ«ªà°ù«`ØfEG RófGôH ¢Sƒµ«°T : º``````````````````````````````````°SÉH.

á«fÉ£jôH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á```µ�ªŸG , 33966 Gó```jQƒ�a , RÒ«e äQƒe , …Gh �QÉH hÎ«e 11215 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

É«fÉ£jôH , IóëàŸG

2011/7/13 : 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

112298 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

. âjƒµ°ùÑdGh �©µdG

 

   ¬jG.»H.¢SG É«dÉ£jEG õæ«g : º``````````````````````````````````°SÉH

á«dÉ£jEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É«dÉ£jEG , É«æ«J’ , 04100 , 45 GQÉ«�é«e É«`a  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/8/20 : 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

alamat 26+18.indd   2 3/7/18   11:45 AM
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115174 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 16 áÄØdG »`a

 äÉÄa øª°V IOQGƒ``dG ô```«Z É```ª¡æe á````Yƒæ°üŸG ±Éæ```°UC’Gh (¿ƒJôµdG) iƒ�ŸG ¥QƒdGh ¥QƒdG

 �°ü�dG OGƒ`e , á«°SÉWô�dG , á«`aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdG , ÖàµdG ó«�Œ OGƒe , äÉYƒÑ£ŸG , iôNCG

 á°UÉÿG OGƒŸG , (çÉKC’G GóY) á«ÑàµŸG �RGƒ�dGh áÑJÉµdG ä’B’G , á«dõæŸG hCG á«ÑàµŸG ¢VGôZCÓd

 äÉÄa øª°V IOQGƒdG GóY) �«�¨à�d á«µ«à°SÓÑdG OGƒ`ŸG , (Iõ```¡LC’G Gó```Y) OÉ°TQE’Gh º«�©àdÉH

 . äÉ¡°û«�µdGh áYÉÑ£dG ±hôM , (iôNCG

  IQÉéà�d ôgGƒL ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ�ªŸG , 11323 ¢VÉjôdG , 1001 : Ü.¢U , É«�©dG ´QÉ°T : ¿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

116013 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 9 áÄØdG »`a

 äÉ°SóY , (á``jô°üH) ô```°üÑdG Ëƒ�J äÉ°SóY , á�°UÓdG äÉ°Só©�d á«YhCG , á�°U’ äÉ°SóY

 . äGQÉ¶f , (ájô°üH) á«Ä«°T äÉ°SóY , ájô°üH

 Ú°ùM ⁄É°S - ä’hÉ�ŸGh áeÉ©dG IQÉéà�d á«ŸÉ©dG RhQ ¿ƒe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
  �.�.P ÊÉæµ°TCG ¢SÉÑY

á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G
âjƒµdG , á«ŸÉ°ùdG , (185) á©£b , (1) á``jÉæH , (9) Ö``àµe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/16 : 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

alamat 26+18.indd   3 3/7/18   11:45 AM
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

116073 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

 . �cCÓd á²É°U äƒjR

 ¥.�.¢T á°†HÉ�dG OGR ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ô£b , áMhódG , 1444 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/17 : 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

116074 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

 . �cCÓd á²É°U äƒjR

 ¥.�.¢T á°†HÉ�dG OGR ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ô£b , áMhódG , 1444 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/17 : 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

alamat 26+18.indd   4 3/7/18   11:45 AM
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

116107 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 25  áÄØdG »`a 

 ÜQGƒ÷G , äGÎ°S , äÉà«cÉL , �jhGô°S , ¿É°üªb , �OÉæ°üdG , áÑbôdG äGP ájòMCG , ájòMC’G

 . �jhGô°ùdGh

 �fG ¢ùjƒ°S - ¬«c : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 91361 , É«fQƒØ«dÉc , è�«`a  �Óà°ùjh , �jGQO â°ùjôc �GhCG  31248 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/1/18 : 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

116222 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 34 áÄØdG »`a

 ¢VGôZC’  ¢ù«dh  �ÑàdG  �FGóHh  �ÑàdG  äÉéàæeh  á©æ°üŸG  hCG  �ÉÿG  OGƒŸG  �ÑàdGh  ôFÉé°ùdG

 ¥QƒdG øe ’óH �ÑàdÉH ±ƒØ�e ™«`aQ Ò¨°U QÉé«°Sh Ò¨°üdG QÉé«°ùdGh QÉé«°ùdGh á«ÑW

 äÉë°Tôeh  ôFÉé°ùdG  Ö«HÉfCGh  ôFÉé°ùdG  ¥Qhh  ÚæNóŸG  OGƒeh  ÜÉ�ãdG  OGƒYCGh  äÉY’ƒdGh

 »```a �``ÑàdG ø�² ájhó«dG äGhOC’G , ôFÉé°ùdG ��d �hGóàŸG Ö«÷G RÉ¡Lh ôFÉé°ùdG ôJÓa

 �ÑàdG  äÉéàæe  ,  á«fhÎµdE’G  ôFÉé°ù�d  �FGƒ°ùdG  ,  á«fhÎµdE’G  ôFÉé°ùdG  Ö«HÉfCG  ábQh

 �FGóHh �ÑàdG Úî°ùàH á°UÉÿG É¡JÉ�ë�eh Iõ¡LC’G , �ÑàdG hCG ôFÉé°ùdG Ú``î°ùJ ¢Vô```¨d

. ¥É°ûæà°S’G ¢VGôZC’ �ÑàdG

 

  óàª«d (RófGôH) ƒcÉHƒJ ¿ÉµjÒeCG ¢û«àjôH : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ�ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , »L »H 2 , QG 2 »°S ƒ«�HO ¿óæd ¢SÓH �```Ñª«J 4 , ¢ShÉg Üƒ````�L : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ�ªŸG

2018/1/23 : 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

alamat 26+18.indd   5 3/7/18   11:46 AM
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116250 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

 º``«ª°üJ , ôJƒ«ÑªµdG èeGôH ï°ùf , ôJƒ«ÑªµdG äGó©e ôjƒ£Jh º«ª°üJ �É› »`a äGQÉ°ûà°SG

 è``eGôH  åjó–  ,  ôJƒ«ÑªµdG  èeGôH  áfÉ«°U  ,  ôJƒ«ÑªµdG  èeGôH  �«ª–  ,  ôJƒ«ÑªµdG  èeGôH

 èeGôH äÉ```fÉ«H �jƒ– , ôJƒ«ÑªµdG áª¶fCG º«ª``°üJ , ô```Jƒ«ÑªµdG á```ª¶fCG �```«�– , ôJƒ«ÑªµdG

 º«ª°üàdG , ô````Jƒ«ÑªµdG á````ª¶fCG  º````«ª°üJ , (…OÉe ÒZ �jƒ–) ¬JÉeƒ�©eh ô```Jƒ«ÑªµdG

 áfÉ«°U , ôJƒ«ÑªµdG èeGôH �«ª– , »YÉæ°üdG º«ª°üàdG , âfÎfE’G ™bGƒe �«```©ØJ , »```YÉæ°üdG

 ájÉªM äÉeóN , ó«```©H øe �ƒ°UƒdG �jôW øY ôJƒ«ÑªµdG áª¶fCG áÑbGôe , ôJƒ«ÑªµdG èeGôH

 ,  ôJƒ«ÑªµdG  èeGôH  º«ª°üJ  ,  ôJƒ«ÑªµdG  äÉfÉ«H  ´ÉLÎ°SG  ,  äÉ°ShÒ`ØdG  ø```e  ô```Jƒ«ÑªµdG

  . »YÉæ°üdG º«ª°üàdG

  �fG É°ùcƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , â°ùjO ¿Éjóæ«°T , …O QCG hÉ«bhÉH , 235 . ¿G �G , 135 . È‰ , ±G 4 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , (Ú°üdG ájQƒ¡ªL) ¿ƒjÉJ , 231 Iójó÷G ¬«ÑjÉJ

2018/1/24 : 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

116251 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 38 áÄØdG »`a

 �É°üJ’G , …ƒ�ÿG ¿ƒØ�àdÉH �É°üJ’G , á«ŸÉ©dG ôJƒ«ÑªµdG äÉµÑ°T ¤EG �ƒ°UƒdG øeR ÒLCÉJ

 , ±Gô````¨�àdÉH �É°üJ’G , á```jô°üÑdG ±É```«dC’G ô```ÑY �É```°üJ’G , á``«Hƒ°SÉ²G äÉ«`aô£dG È`Y

 äÉ«`aô£dG ÈY �É°ü```J’G , ôJƒ«ÑªµdG ÈY Qƒ°üdGh �FÉ°SôdG ��f , äÉ```fƒØ�àdÉH �É°ü``J’G

 �ƒ```M äÉeƒ�©e , (ä’É°üJG äÉeóN) á«fhÎµdE’G äGô°ûædG äÉMƒd äÉeóN , á«Hƒ°SÉ²G

 ÈY  ä’É°üJ’G  º```jó�J  ,  ó```©H  øY  ¥ƒ°ùàdG  äÉeóÿ  �É°üJG  äGƒæb  Ò`aƒJ  ,  ä’É°üJ’G

 ôJƒ«Ñªc äÉµÑ°ûH �óîà°ùŸG �«°UƒJ á«fÉµeEG Ò`aƒJ , ôJƒ«Ñªµ�d á«ŸÉ©dG áµÑ°ûdÉH •ÉÑJQ’G

 äÉeóÿ �É°üJG äGƒæb Ò`aƒJ , á«ŸÉ©dG ôJƒ«ÑªµdG äÉµÑ°T ¤EG �ƒ°UƒdG øeR ÒLCÉJ , á«ŸÉY

 øY ä’É°üJ’G �«°UƒJh ¬«LƒJ äÉeóN , �É°üJ’G �ƒM äÉeƒ�©e Ò`aƒJ , ó©H øY ¥ƒ°ùàdG

 . »µ�°SÓdG åÑdG , ó©H

alamat 26+18.indd   6 3/7/18   11:46 AM
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 �fG É°ùcƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , â°ùjO ¿Éjóæ«°T , …O QCG hÉ«bhÉH , 235 . ¿G �G , 135 . È‰ , ±G 4 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

Ú°üdG , (Ú°üdG ájQƒ¡ªL) ¿ƒjÉJ , 231 Iójó÷G ¬«ÑjÉJ

2018/1/24 : 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

116252 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

 . ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG ìÓ°UEGh áfÉ«°Uh Ö«côJ

  �fG É°ùcƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , â°ùjO ¿Éjóæ«°T , …O QCG hÉ«bhÉH , 235 . ¿G �G , 135 . È‰ , ±G 4 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

Ú°üdG , (Ú°üdG ájQƒ¡ªL) ¿ƒjÉJ , 231 Iójó÷G ¬«ÑjÉJ

2018/1/24 : 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

alamat 26+18.indd   7 3/7/18   11:46 AM

-44-



(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

116253 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 ¢VôY , á«YÉæ°üdG hCG ájQÉéàdG �ÉªYC’G IQGOEG »`a  Ió```YÉ°ùŸG , �ÉªYC’G IQGOEG »`a Ió```YÉ°ùŸG

 ájQÉéàdG �ÉªYC’G IQGOEG »`a  IóYÉ°ùŸG , áFõéàdÉH É¡©«H äÉjÉ¨d �É°üJ’G �FÉ°Sh ¢�Y ™�°ùdG

 ,  á›ÈŸG äÉØ�ŸG  IQGOEG  ,  á«YÉæ°üdG  hCG  ájQÉéàdG  �ÉªYC’G  IQGOEG  »`a  IóYÉ°ùŸG  ,  á«YÉæ°üdG  hCG

 �É°üJ’G  �FÉ°Sh  ¢�Y ™�°ùdG  ¢VôY ,  ô```Jƒ«ÑªµdG  äÉµÑ°T  ¢�Y Iô°TÉÑŸG  ájÉYódGh  ¿ÓYE’G

 º«¶æJ , áFõéàdÉH É¡©«H äÉjÉ¨d �É°üJ’G �FÉ°Sh ¢�Y ™�°ùdG ¢VôY , áFõéàdÉH É¡©«H äÉjÉ¨d

 . øjôNBÓd ä’É°üJ’G äÉeóîH �GÎ°T’G º«¶æJ , (øjôNBÓd) �ë°üdG »`a  �GÎ°T’G

 

�fG É°ùcƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , â°ùjO ¿Éjóæ«°T , …O QCG hÉ«bhÉH , 235 . ¿G �G , 135 . È‰ , ±G 4 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , (Ú°üdG ájQƒ¡ªL) ¿ƒjÉJ , 231 Iójó÷G ¬«ÑjÉJ

2018/1/24 : 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

116254 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 9 áÄØdG »`a

 äÓ```Ñc , á```«FÉHô¡c äÓ```Ñc , Qƒ```ëŸG Ióëàe äÓÑc , ¢ûjƒ°ûà�d á©fÉe (á«FÉHô¡c) Iõ¡LCG

 äGô```«eÉc , »```FÉªæ«°S ôjƒ°üJ äGÒeÉc , á«FÉHô¡µdG äÓÑµ�d �«°UƒJh Ö�L , ájô°üH ±É«dCG

 äÓÑc , »FÉªæ«°S ôjƒ°üJ äGÒeÉc , (AÉHô¡c) ÉjÓN í«JÉØe , (»`aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üà�d)

 èeGôH , ôJƒ«ÑªµdÉH á�ë�e Iõ¡LCG , á«FÉHô¡c äÉ©ª› , á«FÉHô¡c äÉØ�e , QƒëŸG Ióëàe

 , á�`é°ùe ôJƒ«Ñªc äÉ«›ôH , (�jõæà�d á�HÉb äÉ«›ôH) ôJƒ«Ñªc èeGôH , á�é°ùe ôJƒ«Ñªc

 äÓ````°Uh , á```«FÉHô¡µdG •ƒ```£î�d äÓ```°Uh , á```«FÉHô¡c äÓ````°Uh , á````«FÉHô¡c äÓ```°Uƒe

 �Ó°SCG , á«FÉHô¡c ä’ƒfi , (á«FÉHô¡c) ºµ– äÉMƒd , á«FÉHô¡c äÉ°ùeÓe , (á«FÉHô¡c)

  äÉfÉ«ÑdG á÷É©e Iõ¡LCG , ájô°üH äÉfÉ«H øjõîJ §FÉ°Sh , á«FÉHô¡c äÉfQÉb , ádhõ©e ¢SÉëf

alamat 26+18.indd   8 3/7/18   11:46 AM
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 QÉ«à�d á«°ù«FQ QOÉ°üe OGƒ``e , á``«YÉæ°üdG äÉ«```�ª©dÉH ó```©H ø``Y º```µëà�d á```«FÉHô¡c äBÉ```°ûæe

 �µ°ùdG  •É�æH  ó©H  øY ºµëà�d  á«µ«eÉæjOhÎµdEG  Iõ¡LCG  ,  (äÓÑch  �Ó°SCG)  »FÉHô¡µdG

 , ájô°üH ±É«dCG äÓÑc , äGQÉ°TE’ÉH ó©H øY ºµëà�d á«µ«eÉæjOhÎµdEG Iõ¡LCG , ájójó²G

 , á«FÉHô¡µdG äÓÑµ�d �«°UƒJh Ö�L , ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LC’ á«æ«H Iõ¡LCG , »�NGO �É°üJG Iõ¡LCG

 ¢VôY äÉ°TÉ°T , á«µ�°SÓdG äÉ```«FGƒ¡�d QGƒ````°U , (ájô°üH ±É«dCG) Aƒ```°†dG �«```°UƒJ ±É```«dCG

 , ó°UQ äGhOCG , á«MÓe äGhOCGh Iõ¡LCG , (ôJƒ«Ñªc èeGôH) áÑbGôe èeGôH , (ôJƒ«Ñªc AGõLCG)

 á�ë�e Iõ¡LCG , (Aƒ°†�d �«°UƒJ �FÉàa) ájô°üH ±É«dCG , ájô°üH äÉfÉ«H øjõîJ •É°ShCG

 ôJƒ«Ñªc èeGôH , (á«FÉHô¡c äÓ°Uh)iôNCG �«°UƒJ äGhOCGh òNBÉeh ¢ùHGƒb , ôJƒ«ÑªµdÉH

 Ò¨àdG øe á«bGh äGhOCG , ôJƒ«ÑªµdG �«¨°ûàd á�é°ùe èeGôH , (�jõæà�d á�HÉb äÉ«›ôH)

 á«YÉ©°TEG ¢VôY äÉ°TÉ°T , á«YÉæ°üdG ¢VGôZCÓd á«YÉ©°TEG Iõ¡LCG , á«£�ØdG »`a ÅLÉØŸG

 á«©ª°S äÓÑ�à°ùe , ájójó²G  �µ°ùdG Qhôe ácô²  ¿ÉeCG  Iõ¡LCG ,  á«YÉæ°üdG ¢VGôZCÓd

 ó©H øY ºµëà�d á«FÉHô¡c äBÉ°ûæe , ó©H øY ºµ– Iõ¡LCG , á«FÉHô¡c äÓMôe , ájô°üHh

  , ájójó²G �µ°ùdG •É�æH ó©H øY ºµëà�d á«µ«eÉæjOhÎµdEG Iõ¡LCG , á«YÉæ°üdG äÉ«�ª©dÉH

 Ö�L , á«FÉHô¡µdG äÓÑµ�d áØ�ZCG , äGQÉ°TE’ÉH ó©H øY ºµ``ëà�d á«```µ«eÉæjOhÎµdEG Iõ``¡LCG

 , (á«FÉHô¡c äÓ°Uh) iôNCG �«°UƒJ äGhOCGh òNBÉeh ¢ùHGƒb , á«FÉHô¡µdG äÓÑµ�d �«°UƒJh

 Ö°UÉæe , á«FÉHô¡c í«JÉØe , äÉcôëª�d �«¨°ûJ äÓÑc , (á```�é°ùe) ô```Jƒ«Ñªc äÉ«```›ôH

 ,  ƒjó«`a  äÓé°ùe  ,  �Î°ûe  »©HÉàJ  �bÉæd  »°†eh  �¨°ûe  ,  äGÒeÉµ�d  ºFGƒ�dG  á«KÓK

 �Ó°SCG  äÓ°Uƒe ,  á«```£�ØdG  »````a  Å```LÉØŸG  Ò```¨àdG  ø```e  á```«bGh  äGhOCG  ,  ƒ````jó«`a  äÉ```°TÉ°T

  . á«FÉHô¡c �Ó°SCG , á«µ�°SÓdG äÉ«FGƒ¡�d QGƒ°U , (á«FÉHô¡c)

�fEG  É°ùcƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , â°ùjO ¿Éjóæ«°T , …O QCG hÉ«bhÉH , 235 . ¿G �G , 135 . È‰ , ±G 4 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , (Ú°üdG ájQƒ¡ªL) ¿ƒjÉJ , 231 Iójó÷G ¬«ÑjÉJ

2018/1/24 : 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

alamat 26+18.indd   9 3/7/18   11:46 AM
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

116256 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. áàbDƒŸG áeÉbE’G øcÉeCG , ÜGô°ûdGh �É©£dG Ò`aƒJ äÉeóN , äÉ©éàæŸGh ¥OÉæØdG

 

  �.�.¢T á«ŸÉ©dG ¿ÉeCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , §�°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH , ÓZ ,113 : Ü.Q 763 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/24 : 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

116257 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 9 áÄØdG »`a

 á÷É©e èeÉfôH , á«Jƒ°üdG ™WÉ�ŸGh äÉfÉ«ÑdG äÓÑ�à°ùeh äÓ°Sôe , á«Hƒ°SÉ²G èeGÈdG

 á÷É©Ÿ èeGôHh á«Hƒ°SÉM Iõ¡LCG , ä’É°üJ’G èeGôH , äƒ°üdÉH á£°ûæe äÉ«›ôH , äƒ°üdG

 �«¨°ûJh �ÉÑ�à°SGh �aóJh �É°SQEGh �«ª–h �jõæJh º«¶æJh �«é°ùJh áæeGõeh ñÉ°ùæà°SGh

 §FÉ°SƒdGh á«ªbôdG §FÉ°SƒdGh Qƒ``°üdGh ¢Uƒ°üædGh �ÓaC’Gh á«fƒjõØ�àdG èeGÈdG ¢VôYh

 �ÉÑ�à°S’ ádƒªëŸG  á``«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’G  ,  äÉfÉ«ÑdGh  ƒjó«`ØdGh  äƒ°üdG  äÉØ�eh IOó©àŸG

 âfÎfE’G ¤EG �ƒ°UƒdG �Ó```N ø```e äƒ```°üdGh Qƒ``°üdGh ¢Uƒ°ü```ædG IAGôbh ��fh �É°SQEGh

 è````eGÈdG , ó````©H øY ºµ```ëàdG Iõ¡```LCG , á«```fhÎµdE’G Ö```àµdG , á«Jƒ°üdG ÖàµdG , »µ�°SÓdG

  É¡eGóîà°S’h , á°UÉÿGh á«�YÉØàdG á«fƒjõØ�àdG èeGÈ�d á«`aô£dG Iõ¡LC’Gh , á«Hƒ°SÉ²G

 �ƒ°SôdGh á«eƒ°SôdG Qƒ°üdGh , á«eƒ°SôdG Qƒ°üdGh , á«FôŸG §FÉ°SƒdG �Góîà°SGh ¢VôY »`a

 , á«ªbôdG ácôëàŸG �ƒ°SôdGh äÉë«°VƒàdGh á«`aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdGh ¢Uƒ°üædGh , á«ë«°VƒàdG

 Iõ¡LCGh , á«YÉªàL’G äÉµÑ°ûdGh , á«Jƒ°üdG äÉfÉ«ÑdGh �ÓaC’G äÉ£�d , ƒjó«`ØdG ™WÉ�eh

alamat 26+18.indd   10 3/7/18   11:46 AM

-47-



(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

  ºµëàdGh ó©H øY áÑbGôª�d á«µ�°SÓdG ºµëàdG äGóMh , ¬«LƒàdG Iõ¡LCG , ó©H øY ºµëàdG

 , áª```¶fC’G hCG iôNC’G á«µ«fÉµ«ŸGh á«fhÎµdE’Gh á«FÉHô¡µdG Iõ¡LC’G ádÉMh áØ«Xh »`a

 �ƒªfi RÉ¡L , äƒ°üdG äÓé°ùe , á«ªbôdG äƒ°üdG äÓ¨°ûe , á«Hƒ°SÉ²G ¢ùª�dG äÉ°TÉ°T

 á«ª«�©Jh á«¡«LƒJ äGhOCGh Iõ¡LCG , ƒjó«`ØdGh ¢�«°SƒŸG ™WÉ�e ñÉ°ùæà°SGh ��fh �«é°ùàd

 èeGôH , äÉ```fÉ«ÑdGh äƒ°ü```dG ��```æH ��``©àj Éª``«`a  É¡eGóîà°S’ á«Hƒ°SÉM èeGôH , á«fhÎµdEG

 á«Jƒ°üdG  �Éª```YC’Gh  á```«FôŸG  �Éª```YC’Gh  ¢Uƒ°ü```ædGh  iƒàëŸG  �jƒ–h  �«°ùæàd  á«Hƒ°SÉM

 �ÉªYC’Gh �```FÉKƒdGh äÉ```Ø�ŸGh äÉ````fÉ«ÑdGh á````«HOC’G �Éª```YC’Gh á```«FôŸG á«```©ª°ùdG �É```ªYC’Gh

 ,  á«Hƒ°SÉ²G  Iõ¡LC’Gh  ádƒªëŸG  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’G  ™e  �aGƒàe  �«°ùæàH  á«fhÎµdE’G

 á«HOCG  �ÉªYCGh  á«Fôe á«©ª°S  �ÉªYCGh  á«©ª°S  �ÉªYCGh  á«Fôe �ÉªYCGh  ¢Uƒ°üfh äÉjƒàfi

 É¡�«ª–  øµÁ  á«fhÎµdEG  �ÉªYCGh  á«Hƒ°SÉ²G  èeGÈdÉH  áæµ‡  �FÉKhh  äÉØ�eh  äÉfÉ«Hh

 èeGôH , Úµ�¡à°ùª�d iôNCG ádƒªfi á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G hCG Üƒ°SÉ²G ¢�Y É¡«dEG �ƒ°UƒdGh

 Iõ¡LC’G øe ÉgÒZ hCG á«Hƒ°SÉM Iõ¡LC’ ádƒªfi �JGƒg äÉ�«Ñ£J �µ°T »`a �jõæà�d á�HÉb

 �jõæJh  �ÉÑ�à°SGh  �«é°ùJh  ��æd  á«Hƒ°SÉM  èeGôH  ,  ádƒªëŸG  á«cÓ¡à°S’G  á«fhÎµdE’G

 �ÉªYC’Gh á«©ª°ùdG �ÉªYC’Gh ájô°üÑdG �ÉªYC’Gh ¢Uƒ°üædGh iƒàëŸG ��fh ¢VôYh �aóJh

 á«fhÎµdE’G  �ÉªYC’Gh  �FÉKƒdGh  äÉØ�ŸGh  äÉfÉ«ÑdGh  á«HOC’G  �ÉªYC’Gh  ájô°üÑdG  á«©ª°ùdG

 äÉµÑ°Th »ŸÉ©dG ôJƒ«ÑªµdGh ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCGh ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G �jôW øY

 á```jô°üÑdG  �ÉªYC’Gh  ¢Uƒ°üædGh  iƒàëŸG  �jƒ–h  �«°ùæàd  á«Hƒ°SÉM  èeGôH  ,  ä’É°üJ’G

 äÉ```Ø�ŸGh äÉfÉ«````ÑdGh á```«HOC’G �É```ªYC’Gh á```jô°üÑdG á«©ª°ùdG �ÉªYC’Gh á«Jƒ°üdG �ÉªYC’Gh

 ádƒªëŸG  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’G  ™e  �aGƒàe  �µ°T  »`a  á«fhÎµdE’G  �ÉªYC’Gh  �FÉKƒdGh

 »còdG  �JÉ¡dG  ,  �ƒªëŸG �JÉ¡dG  ,  á«`ØJÉ¡dG  ä’É°üJ’G IQGOEG  èeGôH ,  ôJƒ«ÑªµdG  Iõ¡LCGh

 èeÉfôH  ,  �JÉ¡dG  ¢�Y  áªFÉ�dG  äÉeƒ�©ŸG  ´ÉLÎ°SG  Iõ¡LCGh  èeGôH  ,  á«Mƒ�dG  èeGÈdGh

 �JGƒ¡dGh  ,  ádÉ�ædG  �JGƒ¡�d  á«Hƒ°SÉ²G  äÉ�«Ñ£àdG  èeÉfôH  ,  �FÉ°SôdG  ¬«LƒJ  IOÉYE’

 á«Hƒ°SÉ²G  èeGÈdGh  ,  ádƒªëŸG  �JGƒ¡dG  �FÉXh  º°†J  »àdG  á«Mƒ�dG  Iõ¡LC’Gh  á«còdG

 èeGôHh  Iõ¡LCG  ,  É¡æY  åëÑdGh  É¡ëØ°üJh  âfÎfE’G  ¢�Y  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb  ¤EG  �ƒ°Uƒ�d

 Èµe RÉ¡L , áÑ°SƒëŸG á«ŸÉ©dG äÉeƒ�©ŸG äÉµÑ°ûH �eÉµàe »`ØJÉg �É°üJG Ò`aƒàd á«Hƒ°SÉM

alamat 26+18.indd   11 3/7/18   11:46 AM
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 äÉeóÿG ôaƒe , äÓ°SGôe èeGôHh , ÊhÎµdEG ójôHh , äÉfƒahôµ«eh , »°üî°T ƒjÒà°S

 Gójó– , á«FôŸG Qƒ°üdÉH ��©àj Éª«`a �Góîà°SÓd èeGôH ¢�Y …ƒàëj (Ö°SCG) á«�«Ñ£àdG

 Qƒ°üdGh  ƒjó«`ØdG  ÜÉ©dCGh  Qƒ°ü�d  á°UÉÿG  äGôKDƒŸGh  á«ªbôdG  ácôëàŸG  �ƒ°Sô�d  èeÉfôH

 äÉ�«Ñ£J á›ôH á¡LGh èeÉfôH º°†j …òdG (Ö°SCG) äÉ�«Ñ£àdG áeóN ôaƒeh ácôëàŸG

 äÉfÉ«ÑdGh iƒàëŸGh ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG ácQÉ°ûeh øjõîJh �aóàd èeGôH �dP »`a Éª```H (»HCG)

 âbDƒŸG �Góîà°S’G Ò`aƒJh , �«ªëà�d á�HÉ�dG ÒZ äÉ«›ôH äÉ�«Ñ£J Ò`aƒJh , äÉeƒ�©ŸGh

 øjõîàdG »`a É¡eGóîà°S’ âfÎfE’G ÈY �jõæà�d á�HÉb ÒZ á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ²G èeGÈd

 ôaƒe , á```dÉ�ædG äÉ�«Ñ£àdG �É› »`a á«Hƒ°SÉ²G èeGÈdG ôjƒ£Jh äÉfÉ«Ñ�d ÊhÎµdE’G

 äÉ«›ÈdGh  èeGÈdG  áfÉ«°Uh  ôjƒ£Jh  IQGOEGh  áaÉ°†à°SG  Gójó–  ,  äÉ�«Ñ£àdG  áeóN

 ádÉ�ædG �JGƒ¡dGh á«µ�°SÓdG ä’É°üJ’Gh á«°üî°ûdG á«LÉàfE’G ä’É› »`a ÖjƒdG ™bGƒeh

 èeGôHh ƒjó«`ØdG êÉàfEGh , ä’É°üJ’G äGó©e �Góîà°SÉH á��©àŸG »æØdG ºYódG äÉeóN Ò`aƒJh

  ácQÉ°ûª�d Ú�é°ùŸG Úeóîà°ùª�d âfÎfE’G ÈY ™ªà› AÉ°ûfEGh ,  á«Hƒ°SÉ²G  ÜÉ©dC’G

 ¢Uƒ°üædGh  ƒjó«`ØdG  ™WÉ�eh  á«`aGôZƒJƒØdG  Qƒ°üdGh  iƒàëŸG  ácQÉ°ûeh  ,  äÉ°ûbÉæŸG  »`a

 ,  á«YÉªàL’G äÉµÑ°ûdG »`a ácQÉ°ûŸGh ,  iôNC’G á«fhÎµdE’G �ÉªYC’Gh Qƒ°üdGh äÉfÉ«ÑdGh

 .  ôcP �Ñ°S ÉÃ á��©àŸG á«¡«LƒàdGh ájQÉ°ûà°S’Gh á«JÉeƒ�©ŸG äÉeóÿG Ò`aƒJh

  �fG , õ«Lƒ�æµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , �«à°S çQƒf ƒ«æ«`aG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G

2018/1/24 : 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
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116258 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 IQGOEGh áÑ°Sƒfi äÉfÉ«H IóYÉb , øjôNB’G äÉeóNh ™�°S õjõ©J , �jƒ°ùàdGh ¿ÓYE’G äÉeóN

 QÉ«àNG »`a  IóYÉ°ùŸG ¢Vô¨d äÉéàæŸG äÉeƒ�©e Ò`aƒJ , äÉÑ�£dÉH AÉaƒdG äÉeóN , äÉØ�ŸG

 ôéàe äÉeóNh áFõéàdG äÉeóN , ��¡à°ùŸG äÉLÉ«àMG á«Ñ�àd áeÉ©dG á«cÓ¡à°S’G ™�°ùdG

 , øjôNBÓd á«cÓ¡à°S’G ™�°ùdG øe IÒÑc áYƒª› º°†j …òdGh âfÎfE’G ÈY áFõéàdG

 ,  á«fÓYEG hCG  á«éjhôJ hCG  á``jQÉŒ ¢VGôZC’ Ú```bƒ°ùàª�d AÓ```ª©dG A’h äBÉ````aÉµe è```eÉfôH

 áFõéàdG ôéàe äÉeóNh áFõéàdÉH á��©àŸG á«¡«LƒàdGh ájQÉ°ûà°S’Gh á«JÉeƒ�©ŸG äÉeóÿG

 áµÑ°T ÈY ™bƒe Ò`aƒJ , á�°üdG äGP AÓª©dG A’h äBÉaÉµe èeGôH äÉeóNh âfÎfE’G ÈY

 á��©àŸG  äÉ«°UƒàdGh  äÉ©LGôŸGh  äÉª««�àdG  ô°ûf  Úeóîà°ùª�d  øµÁ  å«M  âfÎfE’G

 IóYÉb Ò`aƒJ  ,  Gójó– ájQÉéàdG  äÉeóÿG ,  ájQÉŒ ¢VGôZC’ øjôNB’G  äÉéàæe AGô°ûH

 á©LGQ ájò¨J Ò`aƒJ , Ú©FÉÑdG ™�°S �ª°ûJ âfÎfE’G áµÑ°T ÈY É¡«`a  åëÑdG øµÁ äÉfÉ«H

 Ú©FÉÑdGh øjÎ°ûŸG AGOCGh Ú©FÉÑdG ™�°S QÉ©°SCGh áª«bh , Ú©FÉÑdG äÉeóNh ™�°ùd äÉª««�Jh

 Ò`aƒJ , áfQÉ�ŸG ¥ƒ°ùàdG äÉeƒ�©e Ò```aƒJ , É¡©e �É°üJG »`a  á�eÉ°ûdG IÈÿGh º«�°ùàdGh

 §HGhQ º°†J âfÎfE’G ÈY �«dódG äÉ``eƒ�©e äÉ```eóN ô```«`aƒJ , QÉ©°SC’G áfQÉ�e äÉeóN

 §FÉ°SƒdG á«é«JGÎ°SG , á�HÉ£ŸG äÉeóî�d �jƒ°ùàdGh ¿ÓYE’G , iôNCG Öjh ™bGƒŸ á«Ñ©°ûJ

 áYƒª›  º°†J  âfÎfE’G  ÈY  áÑ°Sƒfi  äÉeóN  ,  á«�jƒ°ùàdG  äGQÉ°ûà°S’Gh  á«YÉªàL’G

 ™�°ùdG º°†j åëÑ�d �HÉb âfÎfE’G ÈY ¿ÓYEG �«dO Ò`aƒJ , á«cÓ¡à°S’G ™�°ùdG øe IÒÑc

 äÉÑ�£d  á«fhÎµdE’G  á÷É©ŸG  ,  âfÎfE’G  ÈY  øjôNB’G  Ú©FÉÑdÉH  á°UÉÿG  äÉeóÿGh

 á«cÓ¡à°S’G  ™FÉ°†ÑdG  QÉ«àNG  ¢Vô¨d á«cÓ¡à°S’G  äÉéàæŸG  äÉeƒ�©e Ò`aƒJ  ,  øjôNB’G

 »`a  äBÉaÉµe øª°†àJ »àdG AÓª©dG A’h èeGôH äÉeóN , ��¡à°ùŸG äÉØ°UGƒe á«Ñ�àd áeÉ©dG

 �ƒ°UƒdG , áFõéàdG ¢VhôYh äÉeƒ°üN ¤EG ôµÑŸG �ƒ°UƒdG , á°†Øfl øë°T äÉeóN �µ°T

 ¢�«°SƒŸGh Qƒ°üdG øjõîJ , áYƒª°ùŸG ÖàµdG ¤EG �ƒ°UƒdG , iôNC’G äGQƒ°ûæŸGh ÖàµdG ¤EG

 ,  ÜÉ©dC’Gh ƒjó«`ØdG  �aóJ ,  ô©°ùdG  á°†ØîŸG  ¢�«°SƒŸG  ,  âfÎfE’G  ÈY QÉ©°SC’G  á°†ØîŸG

 ™«ÑdG äÉeƒ°üNh ¢VhôY ¤EG ôµÑŸG �ƒ°UƒdG , äÉ©«Ñª�d èjhÎ�d åëÑdG �ôfi Ú°ù–

 ,  áYƒª°ùŸG  ÖàµdG  ¤EG  �ƒ°UƒdG  ,  iôNC’G  äGQƒ°ûæŸGh  ÖàµdG  ¤EG  �ƒ°UƒdG  ,  áFõéàdÉH
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 �aóJh , QÉ©°SC’G á°†ØîŸG ¢�«°SƒŸGh , âfÎfE’G ÈY á°†ØîŸG ¢�«°SƒŸGh Qƒ°üdG øjõîJ

 á°VÉjôdG �É› »`a á�°üdG äGP QÉÑNC’Gh á«cÓ¡à°S’G äÉeƒ�©ŸG Ò`aƒJ , ÜÉ©dC’Gh ƒjó«`ØdG

 ¢ù�£dGh á«fóÑdG  ábÉ«�dGh  áë°üdGh áeƒµ²Gh  á°SÉ«°ùdGh  �jƒªàdGh  �ÉªYC’Gh ¬«`aÎdGh

 äGQÉ«°ùdGh »°üî°ûdG ƒªædGh IÉ«²G §‰h ÜOC’Gh ¿ƒæØdGh ôØ°ùdGh É«LƒdƒæµàdGh �ƒ�©dGh

 ,  »¡£dGh  �É©£dGh  º«ª°üàdGh  AÉjRC’Gh  ,  äGQÉ�©dGh  ,  �ÉØWC’G  ôjƒ£Jh  º«�©àdGh  ��ædGh

 �«¨°ûJ , ájQÉ÷G çGóMC’Gh ¿ƒfÉ�dGh Ö£dGh ïjQÉàdGh Éªæ«°ùdGh ¢�«°SƒŸGh �õæŸG ÚjõJh

 èjhÎd åëÑdG �ôfi Ú°ù– , äÉ«›ÈdG äÉ�«Ñ£J º°†J »àdGh âfÎfE’G ÈY ¥Gƒ°SC’G

 . á«cÓ¡à°S’G äÉéàæŸG äÉeƒ�©e Ò`aƒJ , äÉ©«ÑŸG

  �fG , õ«Lƒ�æµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , �«à°S çQƒf ƒ«æ«`a G …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G

2018/1/24 : 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

75681 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 24 áÄØdG »`a

. á«�°ùàdG ÜÉ©dCGh äÉLƒ°ùæŸGh á°ûªbC’G ™«H

 

  á«æeÉ°†J - IQÉéà�d ¢SÉ«�ŸG �É«LCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 611: Ü.Q 189 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2012/5/8 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 26+18.indd   14 3/7/18   11:46 AM
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98682 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«FÉHô¡µdG äGhOC’Gh á«ë°üdG äGhOC’Gh AÉæÑdG OGƒe IQÉŒ

  

 á«æeÉ°†J - IQÉéà�d á«°†ØdG óéŸG IhQP : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2015/10/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 99654 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 16 áÄØdG »`a

. …QGô²G �õ©dG �ÓaCG

  

   � � ¢T ábÉ£dG Iƒb : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 311 : Ü.Q 103 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/12/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 26+18.indd   15 3/7/18   11:46 AM
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 100008 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 11 áÄØdG »`a

. ¿ƒ«ædG äÉMƒd ™«ªŒh Ö«côJ

  

 IQÉéà�d á«bô°ûdG óéŸG IhQP : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2016/1/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

100303 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 �ƒë�dG äÉéàæeh , �ƒë�dG IQÉŒ , á«```ÑàµŸG äGhOC’Gh , á```«°SÉWô�dG IQÉ```Œ , ¥ƒ```°ùJ õcôe

 IQÉŒ , á```jòMC’G IQÉ````Œ , �«ª```éàdG äGô°†ëà°ùeh , Qƒ£©dG IQÉŒ , áMƒHòŸG øLGhódGh

 , ¿ƒHÉ°üdG IQÉŒ , á«dõæŸG ÊGhC’Gh äGhOC’G IQÉŒ , á«dõæŸG Iõ¡LC’G IQÉ```Œ , Ö```FÉ�²G

. IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG IQÉŒ , ¬cGƒØdG IQÉŒ , âcQÉe ôHƒ°ùdG , ádÉ�ÑdG äÓfi

  

¥ƒ°ùà�d AÉeO õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£�°S , �jƒ°ùdG áj’h , 315 : Ü.Q 74 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/1/25 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 26+18.indd   16 3/7/18   11:46 AM
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 100764 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGôgƒéŸG ™«H

 

  áãjó²G »ëLGôdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 611 : Ü.Q 978 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/2/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 100840 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. Qƒ£©dG IQÉŒ

  

 IQÉéà�d ájõfhÈdG óéŸG IhQP : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2016/2/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 26+18.indd   17 3/7/18   11:46 AM

-54-



(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 103871 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. RÉ¨dGh §ØædG êGôîà°SÉH á�°üàŸG äÉeóÿG

 

  IQÉéà�d í«�a : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2016/8/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 107332 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ( äÉHÉ°ùM ƒÑbGôe) á©LGôŸGh áÑ°SÉëŸG

 

  äÉHÉ°ù²G �«bóàd ábódG Öàµe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/1/25 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 26+18.indd   18 3/7/18   11:46 AM

-55-



(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 107340 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H

 

  á�eÉ°ûdG äƒàæZ á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/1/25 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 110618 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. ôjƒ°üàdG �eÉ©eh ÉgƒjOƒà°SGh , áWô°TCGh á«FÉªæ«°ùdG �ÓaC’G êÉàfEG

 

   IQÉéà�d á«ªbôdG OÉ©HC’G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/6/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 26+18.indd   19 3/7/18   11:46 AM

-56-



(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 112749 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

. ™FÉ°†Ñ�d …ÈdG øë°ûdGh ��ædG

 

  �.�.¢T á�eÉ°ûdG �«æL ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/9/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

 112979 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«fÉª©dG iƒ�²G ™«H

  

   IóFGôdG …ó«©°SƒÑeCG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/9/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 26+18.indd   20 3/7/18   11:46 AM
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 115241 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

 �dP »`a ÉÃ §�ÿG hCG øë£dG hCG �°ù¨dG hCG á�Hô¨dG hCG RôØdÉH ¿OÉ©ŸG á÷É©e , ä’B’G ™æ°U

. áÑdƒ�dG ä’BGh �ôëÃ �ª©J »àdG âæª°SC’G äÉWÓN

 

  �.�.¢T IQÉéà�d IQƒ£àŸG á«æWƒdG ™jQÉ°ûŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , áæWÉÑdG �Éª°T á¶aÉfi , IQƒHÉÿG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

 115347 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. �ÑàdGh ôFÉé°ùdG ™«H

 

   IQÉéà�d ¥RQC’G ¿ÉNódG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 26+18.indd   21 3/7/18   11:46 AM
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 115384 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«ÑàµŸG �ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEG

 

  á«æeÉ°†J - á«ŸÉ©dG áæWÉÑdG �ÓeCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , áæWÉÑdG �Éª°T á¶aÉfi , iƒd áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 115680 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe  35 áÄØdG »`a

. äÓéŸGh �ë°üdGh Iójó÷G Öàµ�d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

  

  IQÉéà�d »îjôŸG ôØ¶e : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 26+18.indd   22 3/7/18   11:46 AM
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 115760 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ájòMC’Gh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG IQÉŒ

  

   á«æeÉ°†J - IQÉéà�d IOÉ©°ùdG º¨f : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2018/1/4 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 115883 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

. ájôëH äÉeóN

 

  õ«ªŸG ôëÑdG º‚ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , áæWÉÑdG �Éª°T á¶aÉfi , iƒd áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 26+18.indd   23 3/7/18   11:46 AM

-60-



(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 115942 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. �ÉØWC’G ¢VÉjQ

  

   IQÉéà�d ÒHõdG �CG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2018/1/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 115970 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ‹B’G Ö°SÉ²G äÉeõ�à°ùeh  èeGôH  ™«H

  

   IQÉéà�d …OÉÑ©dG ⁄É°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2018/1/15 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 26+18.indd   24 3/7/18   11:46 AM
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 115971 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ‹B’G Ö°SÉ²G äÉeõ�à°ùeh èeGôH ™«H

 

   IQÉéà�d á«dÉ©°ùdG »MGƒ°V : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2018/1/15 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 116092 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«dõæŸG ÊGhC’Gh äGhOC’G ™«H

  

   IQÉéà�d …OƒeÉ÷G IQƒf : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2018/1/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 26+18.indd   25 3/7/18   11:46 AM
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 116652 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡¡HÉ°T Éeh ájõcôŸG ¥Gƒ°SC’G

 

  � � ¢T áãjó²G áæjóŸG ÜƒæL : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 315 : Ü.Q 352 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/2/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

116708 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. �ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEG

 ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d OGó¨H áMGôH : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 311 : Ü.Q 147 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/2/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 26+18.indd   26 3/7/18   11:46 AM
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

49183 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ájQÉéàdG �ÉªYC’G

 IQÉéà�d QOÉ«ÑdG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , ádÓ°U 211 : Ü.Q 118 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2008/3/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

76584 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ�ŸG

 

ájQÉéàdG QOÉ«ÑdG áYƒª› : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , ádÓ°U 211 : Ü.Q 118 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2012/9/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alama39.indd   1 3/7/18   11:46 AM
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

95334 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

. »MÉ«°ùdG OÉ°TQE’Gh á«MÉ«°ùdG äÓMôdG º«¶æJ , áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG

 � � ¢T áMÉ«°ù�d Üô©dG ÅWÉ°T ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 211 : Ü.Q 400 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/5/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

100428 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. AÉæÑdG OGƒeh á«ë°üdG OGƒŸG IQÉŒ

 IQÉéà�d ájô°ü©dG OÉ«÷G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , QÉë°U áj’h 319 : Ü.Q 381 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/1/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alama39.indd   2 3/7/18   11:46 AM
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

100949 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸG

 

 IQÉéà�d ádÓ°U »°SGôe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , ádÓ°U 133 : Ü.Q 1233 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/2/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

101112 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 , ájòMC’G IQÉŒ , IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG IQÉŒ , äGOGÈdG , äÉæjƒªàdG , ¥ƒ°ùJ , ádÉ�ÑdG äÓfi

 IQÉŒ  ,  É¡YGƒfCÉH  äÉYÉ°ùdG  IQÉŒ  ,  áMƒHòŸG  øLGhódGh  �ƒë�dG  äÉéàæeh  �ƒë�dG  IQÉŒ

/ ƒjOGôdG ) á«dõæŸG Iõ¡LC’G IQÉŒ , äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØdG IQÉŒ , äÉ«dÉªµdGh ÉjGó¡dG

. ( ïHÉ£ŸG äGó©e / äÉLÓãdG / äÉfƒjõØ�àdG

 IôgGõdG ¿É› : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , ºë°U áj’h 319 : Ü.Q 252 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/3/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alama39.indd   3 3/7/18   11:46 AM
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

101132 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

. ájQÉª©ŸGh á«fóŸG á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°S’G

 á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°SÓd áMÉ°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£�°S , 322 : Ü.Q 24 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/3/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

105638 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

 . ó«YGƒÃ IOóëŸG ÒZ ÜÉcô�d …ÈdG ��ædG øe iôNCG ´GƒfCG

 IóëàŸG …ƒ�©dG �ÓW ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£�°S , 103 : Ü.Q 152 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alama39.indd   4 3/7/18   11:46 AM
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

108747 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¢¡�e

 

 áãjó²G óéŸG »°SGhQ ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£�°S , á«�NGódG á¶aÉfi , ihõf 611 : Ü.Q 336 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/3/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

110668 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«fÉª©dG áªµdGh QÉ°üŸG ™«H

 ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d ¿ƒ�Ø°T ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , QÉØX á¶aÉfi , •ÉHôe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/6/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alama39.indd   5 3/7/18   11:46 AM
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

111236 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸGh »gÉ�ŸG

 ™jRƒà�d QGô�à°S’G á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/7/9 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

111766 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. �ƒ«æŸC’G ïHÉ£e

 IóëàŸG áª°UÉ©dG ájOÉH : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 120 : Ü.Q 285 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/7/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alama39.indd   6 3/7/18   11:46 AM
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112369 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ádÉª©dG �Gó�à°SG ÖJÉµe

 á�eÉ©dG …ójC’G Ö�÷ QƒWGÈeE’G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 615 : Ü.Q  423 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/8/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

112566 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ�ŸG , ºYÉ£ŸG

 

 IPGòd : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/9/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alama39.indd   7 3/7/18   11:46 AM
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113615 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. áeÓ°ùdGh øeC’Gh �jô²G AÉØWEG äGó©eh äGhOCG ™«H

ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d IÒëÑdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/10/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

113616 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ÖJÉµe

 � � ¢T ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d IÒëÑdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/10/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alama39.indd   8 3/7/18   11:46 AM
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113715 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«°SÉWô�dGh á«ÑàµŸG äGhOC’G

 ¿Éª°†dGh á�ãdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

113863 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 ¢TQÉØŸGh óFÉ°SƒdG ¢SÉ«cCGh äGAÓŸG �ãe á«dõæŸG á«£ZC’Gh Iƒ°ûëŸG ±Éæ°UC’Gh äÉ°ThôØŸG

. áØ²C’Gh

 � � ¢T IQÉéà�d áãjó²G ¢ùdófC’G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ,  áæWÉÑdG �Éª°T á¶aÉfi  ,  QÉë°U áj’h 512 : Ü.Q 343 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 ¿ÉªY áæ£�°S

2017/10/25 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alama39.indd   9 3/7/18   11:46 AM
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113916 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ�ŸG

 IQÉéà�d á�eÉ°ûdG ôªMC’G äƒàdG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U , âjôªK : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/10/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

113952 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

. ¢ùWÉ£ÑdG �FÉbQ ™æ°U

 

 á«FGò¨dG äÉYÉæ°ü�d QGódG AÉ‰EG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U , äƒ°ùjQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/10/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alama39.indd   10 3/7/18   11:46 AM
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114004 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

 ó©H Ée á£°ûfCGh äƒ°üdG �«é°ùJ á£°ûfCGh ƒjó«ØdG áWô°TCGh á«FÉªæ«°ùdG �ÓaC’G êÉàfEG

 ™jRƒJ á£°ûfCGh ( ôjƒ£àdGh ôjôëàdG �ãe) ácôëàŸG Qƒ°üdG hCG ƒjó«ØdG áWô°TC’ êÉàfE’G

.  á«fƒjõØ�àdG èeGÈdGh ƒjó«ØdG h á«FÉªæ«°ùdG �ÓaC’G

 á«dhódG ôµØdG áMGh ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£�°S , ¢UÉæ°T áj’h 324 : Ü.Q 149 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/31 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

114712 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

. áMÉ«°Sh ôØ°S

 ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d á«dhódG IOƒª°S øH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/11/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alama39.indd   11 3/7/18   11:46 AM

-74-



(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114729 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

.  äÉÑLƒdG Ëó�J

 IQÉéà�d OGóeE’G Qó°üe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/11/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

114904 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

. áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG

IQÉéà�d á«ŸÉ©dG AÉNôdG QGO á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alama39.indd   12 3/7/18   11:46 AM

-75-



(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115113 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. »ë°üdG ±ô°üdG äÉ£fih äÉµÑ°ûdG AÉ°ûfEGh ¥ô£dG AÉ°ûfEG ä’hÉ�eh AÉæÑdG ä’hÉ�e

 � � ¢T á«ŸÉ©dG ™«HôdG ��M ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

115240 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ�e

 

 …QÉ�©dG ôjƒ£àdGh IQÉéà�d á«ŸÉ©dG ¢æµ°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 122 : Ü.Q 505 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/12/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alama39.indd   13 3/7/18   11:46 AM
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115257 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. (äGOGÈdG , äÉæjƒªàdG ) ¥ƒ°ùJ õcôe

 

 ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d OGõdG øcQ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 , áæWÉÑdG �Éª°T á¶aÉfi , ºë°U áj’h 311 : Ü.Q 4093 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£�°S

2017/12/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ  

115431 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’Gh �JGƒ¡dG IQÉŒ

 IQÉéà�d á�eÉ°ûdG óYôdG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/24 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alama39.indd   14 3/7/18   11:46 AM
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115506 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ájQÉŒ ¥Gƒ°SCG

 IQÉéà�d á«Hô©dG è«�ÿG êÉJ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/25 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

115534 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. (âcQÉe ôHƒ°S) á«FGòZ OGƒe

 �Ó°ùdG áµ�‡ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 133 : Ü.Q 2156 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alama39.indd   15 3/7/18   11:46 AM
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115535 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¿ÓYE’Gh ájÉYódG

 �Ó°ùdG áµ�‡ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 133 : Ü.Q 2156 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/12/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

115643 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

. ôØ°ùdG ä’Éch

 � � ¢T á�eÉ°ûdG á«ÑgòdG �ÓMC’G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/12/31 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alama39.indd   16 3/7/18   11:46 AM
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115721 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ�ŸG

 IQÉéà�d á«Hô©dG IÉµ°ûŸG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , ºë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

115809 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

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

 

 IQÉéà�d áãjó²G á©Ñ°ùdG �ƒéædG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , ºë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/8 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alama39.indd   17 3/7/18   11:46 AM
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115841 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. äÉÑcôŸG ìÓ°UEG , IOGó²Gh �ƒ«æŸC’G ¢TQh

 � � ¢T QÉªãà°SÓd §�°ùe ôéa : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£�°S , 600 : Ü.Q  600 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/9 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

115882 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

.  �ƒ«æŸCG á°TQh

 � � ¢T IójôØdG ™jQÉ°ûª�d »MGhôdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , Ö«°ùdG , á«dÉª°ûdG �«²G : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alama39.indd   18 3/7/18   11:46 AM
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115907 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«FGòZ OGƒe

 IQÉéà�d áÑjò©dG §°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , §�°ùe , áÑjò©dG 121 : Ü.Q 197 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

116335 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

.  ¢ùHÓŸG »ch �«°ùZ

 á�eÉµàŸG ™jQÉ°ûª�d IOÉjôdG ¥ÉaBG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 316 : Ü.Q 432 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alama39.indd   19 3/7/18   11:46 AM
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

100469 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ÜÉ°ûYC’Gh �°ù©dG ™«H

 

   �.�.¢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

2016/2/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

100508 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. á«MÉ«°S äÉª«fl

 

  áMÉ«°ùdGh IQÉéà�d AGôHEG AÉMÒH : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 211 : Ü.Q 40 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/2/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

almat 56.indd   1 3/7/18   11:48 AM
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

100601 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. çÉKC’G ™«H , ôFÉà°ùdG ™«H

 

   �.�.¢T áãjó²G AÓŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 1174 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/2/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

100892 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. AÉæ²Gh �«ªéà�d ¿ƒdÉ°U

 

  IQÉéà�d ¬`�dGóÑY øH ⁄É°S âæH áªWÉa ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , »ÁÈdG 512 : Ü.Q 41 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/2/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

101093 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉ«fhÎµdE’G áfÉ«°Uh ™«H

 

  äÉeóÿGh �ÉªYCÓd ídGƒŸG êGôHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 212 : Ü.Q 816 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/3/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

101743 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 á````«FÉHô¡µdG äGhOC’G IQÉé```J  ,  äÉ```«°VQC’G Iƒ``°ùch §```FÉ²G  ¥Qh IQÉ```Œ , AÉ```æÑdG  OGƒe ™«H

 IQÉ```Œ , á«µ«à°SÓH á```jQGóL ìGƒdCG IQÉ```Œ , É«```�«HƒŸGh ‹õæŸG çÉKC’G IQÉŒ , É¡JGójó“h

 , ïHÉ£ŸG øFGõN IQÉŒ , AÉ°ûfE’G »`a �Góîà°SÓd á«fó©e ÒZ QƒµjO ±QÉNRh QƒµjO ÖdGƒb

 ™```«H , Qƒ```°üdG äGQÉWEGh ÉjGôŸGh çÉKC’G ™«H , IAÉ°VEÓd áÄ«°†e Ö«HÉfCGh IAÉ°VEÓd Iõ¡LCG ™«H

  . Qƒµjó�d ácôëàe ™£b

   ájQÉéàdG ´GóHEÓd AÉæ°S á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 122 : Ü.Q 167 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/3/31 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

101771 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

. �«°T , äÉ«HÓL , äÉjÉÑY

  

   IQÉéà�d Iƒ°û¨dG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 2219 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/4/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

104560 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«ÑàµŸG �ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEG á°ù°SDƒŸG QÉ©°T

  IQÉéà�d ÊGõ©dG ⁄É°S øH ¢SQÉa øH óªMCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , »ÁÈdG , 512 : Ü.Q 30 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/9/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

107177 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. (á°TQh) �ƒ«æŸCG ÜGƒHCGh òaGƒf

 

   QÉªãà°SG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 315 : Ü.Q 74 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/1/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

107228 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. AÉæÑdG ä’hÉ�eh »gÓŸGh OGÒà°S’Gh ôjó°üàdG ÖJÉµeh AÉæÑdG OGƒe IQÉŒ

 

  IóëàŸG ™jQÉ°ûª�d ƒà°TG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 131 : Ü.Q 1108 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/1/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

108023 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ä’É°ùZh , IGƒµeh , ájQÉîÑdG ä’B’G , ¢ùHÓŸG »ch �«°ùZ

 

  IQÉéà�d »°SÉ°ù÷G ó°TGQ øH ¬`�dGóÑY øH ôªY : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/2/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

109769 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

 áFõéàdÉH ™«``ÑdG , Ö`«`°SGƒ²ÉH á°UÉÿG á«`aô£dG äGó©ŸGh ‹B’G Ö°SÉ²G ìÓ°UEGh áfÉ«°U

. á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G ìÓ°UEG , É¡àfÉ«°Uh ádÉ�ædG �JGƒ¡dGh �JGƒ¡�d

 

  áãjó²G IQƒHÉÿG øHG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/5/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109966 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ�e

 

   ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d Ú«FÉ£dG ºFÉ°ùf ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 413 : Ü.Q 462 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/8 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

110469 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

. IQOÉÑŸG õHÉflh ¥Gƒ°SCG

 

   á«°UƒJ - äÉeóî�d ™jô°ùdG QÉ°ùŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 2746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/25 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

111461 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGQGƒ°ù°ùcGh , AÉjRCG

 

   �.�.¢T ¿ƒæØ�d �Gƒf : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 101 : Ü.Q 13 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/7/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

112368 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸG

  

  �.�.¢T á«é«�ÿG ™jQÉ°ûª�d �°SÉÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/8/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112470 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. äÉÑcôŸG ¿ÉgOh Iôµª°Sh ìÓ°UEG

 

   IQÉéà�d º«¶©dG ™ÑædG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/8/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

112582 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 OGƒª�d á```�ª÷ÉH ™```«ÑdGh (á°TÉYEGh øjƒ“) �É``©£dG õ«```¡Œ äÉ```cô°ûd OGÒ```à°S’Gh ô```jó°üàdG

. äGhOCÓd áFõéàdÉH ™«ÑdGh äÉHhô°ûŸG É¡«`a ÉÃ áYƒæàŸG á«FGò¨dG

 

  ô°ùj : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 1234 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/9/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112728 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ™FÉ°†ÑdG �jƒ°ùJh èjhôJ

 

   áeÉ©dG IQÉéà�d IóëàŸG »eÉ£dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 102 : Ü.Q 146 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/9/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

112730 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. QƒîÑdGh äGQƒ£©dG

 

   áeÉ©dG IQÉéà�d IóëàŸG »eÉ£dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 102 : Ü.Q146 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/9/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112731 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. QƒîÑdGh äGQƒ£©dG

 

   áeÉ©dG IQÉéà�d IóëàŸG »eÉ£dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 102 : Ü.Q 146 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/9/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

112885 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ÒHõdG â«H , ¿GôØYõdG ¢¡�e

 

  �.�.¢T ÒHõdG â«H á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 118 : Ü.Q 257 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/9/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113023 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ä’hÉ�e

 

   �.�.¢T ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d �°†aC’G â«ÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 121 : Ü.Q 548 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/9/25 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

113033 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

. ïHÉ£ŸGh »�NGódG QƒµjódG º«ª°üJ

 

   �.�.¢T á«dhódG ójó÷G ô°ü©dG ôéa : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 117 : Ü.Q 789 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/9/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113624 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. �ÉØWCG ¢VÉjQ , äÉfÉ°†M , á°SQóe

 

  �.�.¢T á«dhódG �Ø£dG â«H : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 130 : Ü.Q 1566 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/10/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

113809 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. �JÉ¡dGh AÉHô¡µdGh  É«ŸG äÉ£fih äÉµÑ°T AÉ°ûfEG ä’hÉ�e

 

   �.�.¢T IQÉéà�d á©æ°üŸG ¥ÉaBG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 117 : Ü.Q 789 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/10/24 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113872 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. …QÉŒ ™ª›

 

   �.�.¢T »ª¡a çÉKCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/10/25 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

114610 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«FGò¨dG OGƒŸG ™«H

 

  áãjó²G »gGôdG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , »ÁÈdG , 512 : Ü.Q  597 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/11/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114631 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. áaÉ«°V äƒ«H , áMÉ«°ùdG

 

   IQÉéà�d …ó«æ°ùdG ¢ù«ªN øH »�Y øH �°Sƒj : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 416 : Ü.Q 113 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/11/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

114669 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«FGò¨dG OGƒŸG ™«H

 

  IQÉéà�d á«ŸÉ©dG AGó°UC’G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/11/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

almat 56.indd   15 3/7/18   11:48 AM

-97-



(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114754 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. äÉHhô°ûŸGh ä’ƒcCÉŸG

  

  áMÉ«°ùdGh IQÉéà�d AGôHEG AÉMÒH : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , á«bô°ûdG �Éª°T á¶aÉfi , AGôHEG 211 : Ü.Q 40 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/11/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

115194 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

. áMÉ«°ùdG äÉeóN

 

  �.�.¢T ‹hódG áµÑ°ûdG ORGô¡°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 130 : Ü.Q 1488 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115275 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. çÉKC’G ™«H

 

  �.�.¢T äÉ°ThôØª�d ¿Éé«J : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 1202 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

115430 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. áæ«ªK äÉ«æà�eh äÉYƒæ°üeh äGôgƒéŸ áFõéàdÉH ™«ÑdG

 

   IQÉéà�d á«ŸÉ©dG ¿É¡LÉ°T ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/12/24 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115443 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ±ÉL �«°ùZ

 

  IQÉéà�d IÒé²G AGƒ°VCG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 316 : Ü.Q 42 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/24 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

115542 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe19 áÄØdG »`a

. èàæe ójó– , ÊÉª©dG �ÉNôdG �jƒ°ùJh êÉàfEG

  

   �.�.¢T IQÉéà�d ¬fGƒNEGh …ó«°TôdG OƒªM ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 2505 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115543 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

.  É«ŸG QÉHBG ôØM

 

   �.�.¢T IQÉéà�d ¬fGƒNEGh …ó«°TôdG OƒªM ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 2505 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

115684 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. �JÉg äÉeóN

 

  »ªé©dG ø°ùM ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2018/1/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115696 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. »FÉ°ùf ¿ƒdÉ°U

 

  á«Áô©dG ⁄É°S Ëôe á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2018/1/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

115773 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 . âcQÉeôHƒ°Sh äGOGôHh �°SÉ¨eh ïHÉ£eh ºYÉ£ª�d äGó©ŸG ™«H

  �.�.¢T äGó©ŸG IQÉéàd §°ShC’G ¥ô°ûdG âfƒeGQÉH : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 131: Ü.Q 1095 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115777 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. IQÉ£©dGh �HGƒàdGh ÍdGh äGô°ùµª�d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 

  …óæµdG óªfi øH ô°UÉf øH ¢ùfCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 132 : Ü.Q 1630 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

115905 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. äGôéØàŸG áYÉæ°Uh ºLÉæŸG �«¨°ûJ

 

  �.�.¢T á«ŸÉ©dG AÉÑ¡°ûdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2018/1/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

116000 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¬cGƒØdGh äGhGô°†ÿG ™«H

 

   á«ŸÉ©dG ÒÿG ™FÓW : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2018/1/16 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

116026 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGô°ùµeh äÉjƒ�M ™«H

 

  á«°UƒJ - IQÉéà�d �ô¡dG ´ƒHQ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 320 : Ü.Q 266 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/16 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

116045 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ôjó°üJh OGÒà°SG

  ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d ´GóHE’G �ÑY : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 122 : Ü.Q 55 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

116095 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. õHÉîŸG äÉéàæeh äÉjƒ�ë�d á�ª÷ÉH ™«ÑdG

 

   �.�.¢T áãjó²G IQÉéà�d ô£e �Éæe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 170 : Ü.Q 180 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

116213 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡JÉeõ�à°ùeh áæjõdG �Éª°SCGh áØ«dC’G äÉfGƒ«²Gh Qƒ«£dG ™«H

 

   ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d »bGôdG �É«ÿG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 121 : Ü.Q 545 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

116226 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 32 áÄØdG »`a

. á«fó©ŸG  É«ŸGh ôFÉ°ü©dGh ájRÉ¨dG äÉHhô°ûª�d á�ª÷ÉH ™«ÑdG

  

   �.�.¢T ôjƒ£à�d øWƒdG AÉª°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 326 : Ü.Q 486 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

116239 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉæMÉ°Th äGó©ŸGh äGQÉ«°ùdG äƒjR ™«H

 

   äƒjõdG äÉeóÿ á«ŸÉ©dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2018/1/24 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

116301 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. äÉÑcôŸG ™«ª�Jh �«¶æJ

  

   �.�.¢T IQÉéà�d …ôµ°ùŸG OƒªMh ¢ù«ªN øH óªfi : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 3883 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/25 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

116310 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ�ŸGh ºYÉ£ŸG

 

   ™«HôdG �«�cEG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2018/1/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

116338 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. í°ùŸG äÉeóN AÉæãà°SÉH RÉ¨dGh §ØædG êGôîà°SÉH á�°üàŸG äÉeóÿG

 

   IOhóëŸG 44 »H ¿ÉªY áæ£�°S �hÎÑ�d GQBG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 133 : Ü.Q 1076 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

116362 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ôFÉ°üY ¢¡�e

 

   IQÉéà�d á«æWƒdG QÉµ°TCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 118 : Ü.Q 138 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

116399 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¥óæa

 

   �.�.¢T IóëàŸG ñôdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2018/1/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

116457 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

. á«MÉ«°S äÓMQ

 

  á«MÉ«°ùdG »Hô©dG QÉ°ûàf’G áµÑ°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2018/2/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

116531 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. á«fÉæÑd ä’ƒcCÉe º©£e 

  

   ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d …ôª©ŸG áæ«eCG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 719 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/2/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

74032 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ôjó°üàdGh OGÒà°S’G ÖJÉµe

 

    IQÉéà�d á«ÑgòdG ÜƒÑ²G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 100 : Ü.Q 872 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2012/4/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

84154 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

 áØ«dC’G äÉfGƒ«²Gh Qƒ«£dG IQÉŒ , áMƒHòŸG øLGhódGh �ƒë�dG äÉéàæeh �ƒë�dG IQÉŒ

. É¡JÉeõ�à°ùeh áæjõdG �Éª°SCGh

 

   � � ¢T OÓÑdG øLGhO : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 124 : Ü.Q 275 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2013/11/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

85773 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ�e

   á«°Sóæ¡dG äÉeóÿGh ™jQÉ°ûª�d RÉÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 124 : Ü.Q 27 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2014/2/4 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

101218 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

. RQC’G

 

   � � ¢T IQÉéà�d á«ÑgòdG ÜƒÑ²G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 100 : Ü.Q 871 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/3/8 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

101541 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. �«ªŒ ¿ƒdÉ°U

  IQÉéà�d ¢ûcGôe IôgR : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 113 : Ü.Q 727 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/3/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

102678 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¢¡�e

 

  ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d á©æ°üŸG IQƒ£°SCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2016/5/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

103416 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ôjó°üJh OGÒà°SG , äGQÉ«°ùdG ¿ÉgOh Iôµª°Sh ìÓ°UEG , QÉ«¨dG ™£b ™«H

      � � ¢T äÉÑcôŸG ìÓ°UE’ QGóŸG  : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 3299 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/6/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

105724 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

. RQC’G

 

     � � ¢T á«à°ùLƒ�dG áMGƒdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 124 : Ü.Q 87 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/8 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

107668 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

.  �ÉØWC’G ¢VÉjQ

      á«ÑgòdG QÉæ�L ™jQÉ°ûe  : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 3330 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/9 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

112618 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 ô```LÉàŸG »`a á``FõéàdÉH ™«ÑdG , É``¡eRGƒdh �``JGƒ¡�d á```°ü°üîàŸG ô```LÉàŸG »`a á```FõéàdÉH ™``«ÑdG

. É¡JÉeõ�à°ùeh ádÉ�ædG �JGƒ¡�d á°ü°üîàŸG

 

    »°SQÉØdG �QÉÑe ¢°ù«Y á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , áæWÉÑdG �Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/9/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 23 .indd   5 3/7/18   2:02 PM
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113689 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. á«FÉHô¡c äGhOCG õ«¡Œh §ØædG �ƒ�M äGó©e õ«¡Œ

     � � ¢T á�«�ãdG äGó©ª�d á«dhódG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 800 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/10/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

114374 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ôFÉ°ü©dG ™«H äÓfih áXƒÑdG äÓfi

 

     � � ¢T á�gÉ°ûdG ¢UÉæ°T �ÉÑL : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , á©æ°üŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/11/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 23 .indd   6 3/7/18   2:02 PM

-116-



(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114954 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

. ™jô°ùdG øë°ûdG áeóN

      � ´ � ¢T ¿ÉªY ójôH ácô°T  : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/12/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

115047 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉZƒ°üŸGh äGôgƒéŸG IQÉŒ

 

   � � ¢T á«dhódG õ«ªàŸG ¥ÉØJ’G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , áæWÉÑdG �Éª°T á¶aÉfi , IQƒHÉÿG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 23 .indd   7 3/7/18   2:02 PM
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115269 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. AÉæÑdG ä’hÉ�e

        � � ¢T äGAÉ°ûfE’Gh á°Sóæ¡�d ÊÉª©dG â«ÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 437 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

115286 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. »æ¡ŸG ÖjQóàdG õcôe

 

       � ´ � ¢T áaÉ«°†�d »æWƒdG ó¡©ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 131 : Ü.Q 854 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 23 .indd   8 3/7/18   2:02 PM
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115507 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¢¡�e , º©£e

      � � ¢T ™jQÉ°ûŸGh äÉYÉæ°ü�d ¿ÉLÉe  : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 2029 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

115553 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ�ŸG

 

   IQÉéà�d ⁄É©dG ÅWGƒ°T �ÉeQ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 2857 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 23 .indd   9 3/7/18   2:02 PM

-119-



(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115661 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. á�°ù¨e

    QÉªãà°SÓd �aÉµJ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£�°S , 95116060 : ºbQ �JÉg : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

115893 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ô°ûædGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG

 

     � � ¢T »MGhôdG äÉcô°T áYƒª› : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , ájôª²G 131 : Ü.Q 743 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 23 .indd   10 3/7/18   2:02 PM
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(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115985 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¢¡�e

       � � ¢T IQÉéà�d �õeR õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 130 : Ü.Q 491 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/15 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

116228 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. áMÉ«°S , áaÉ«°V äƒ«H

 

        …QÉ�©dG ôjƒ£àdGh á°Sóæ¡�d IÉ«²G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , á«bô°ûdG �Éª°T á¶aÉfi , AGôHEG 400 : Ü.Q 494 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/24 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 23 .indd   11 3/7/18   2:02 PM

-121-



(1234) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

116229 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. IOGóM á°TQh , äÓ¶e Ö«côJ

        …QÉ�©dG ôjƒ£àdGh á°Sóæ¡�d IÉ«²G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , á«bô°ûdG �Éª°T á¶aÉfi , AGôHEG 400 : Ü.Q 494 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/24 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 23 .indd   12 3/7/18   2:02 PM
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

 �إعـــــــــالن

تعلن دائــرة امللكيــة الفكريــة وفقــا لأحكــام املــادة )41( مـن قانون حقــوق امللكيــة ال�صناعيــة 

ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/67 , اأنه مت جتديد مدة حمايــة العالمــات امل�صجلــة 

الآتية :

م
رقـم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شــم �ل�شركــة

1998/3/24التجارة وال�صناعةكاري بالنك اك�صبان�صون117548

2008/4/27التجارة وال�صناعةفي�صتل تيكاريت ا�س.اإ249936

2008/4/27التجارة وال�صناعةفي�صتل تيكاريت ا�س.اإ349937

2008/4/27التجارة وال�صناعةفي�صتل تيكاريت ا�س.اإ449938

1998/7/12التجارة وال�صناعةنوافذ 5182502000

651928
اوتباك �صتيكهاو�س اوف فلوريدا , 

ال ال �صي
2008/6/22التجارة وال�صناعة

751929
اوتباك �صتيكهاو�س اوف فلوريدا , 

ال ال �صي
2008/6/22التجارة وال�صناعة

851930
اوتباك �صتيكهاو�س اوف فلوريدا , 

ال ال �صي
2008/6/22التجارة وال�صناعة

951931
اوتباك �صتيكهاو�س اوف فلوريدا , 

ال ال �صي
2008/6/22التجارة وال�صناعة

2008/7/13التجارة وال�صناعة�صركة فرن�صبنك �س.م.ل1052342

2008/2/25التجارة وال�صناعةاأو�صان هولدينغز1149071

2008/2/25التجارة وال�صناعةاأو�صان هولدينغز1249072
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

م
رقـم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شــم �ل�شركــة

2008/2/25التجارة وال�صناعةاأو�صان هولدينغز1349073

2008/2/25التجارة وال�صناعةاأو�صان هولدينغز1449074

2008/2/25التجارة وال�صناعةاأو�صان هولدينغز1549075

2008/2/25التجارة وال�صناعةاأو�صان هولدينغز1649076

2008/2/25التجارة وال�صناعةاأو�صان هولدينغز1749077

2008/2/25التجارة وال�صناعةاأو�صان هولدينغز1849078

2008/2/25التجارة وال�صناعةاأو�صان هولدينغز1949079

2008/2/25التجارة وال�صناعةاأو�صان هولدينغز2049080

2008/2/25التجارة وال�صناعةاأو�صان هولدينغز2149081

2008/2/25التجارة وال�صناعةاأو�صان هولدينغز2249092

2008/6/8التجارة وال�صناعةموؤ�ص�صة العقاد التجارية2351653

1998/3/8التجارة وال�صناعةبالن�صياغا2417469

1998/2/24التجارة وال�صناعةذا يونايتد �صويت فاكتوري ليمتد2517351

2646210
�صركة �صبكة توا�صل ال�صرق الأو�صط 

املحدودة )�صركة قاب�صة( ذ م م
2007/7/28التجارة وال�صناعة

2008/3/16التجارة وال�صناعةبرينكر انرتنا�صيونال انك2749352

2008/3/31التجارة وال�صناعةهاردي واي , ال ال �صي2849565
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

م
رقـم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شــم �ل�شركــة

1998/8/24التجارة وال�صناعةمايوريك لكرويوك�س تي ام ا�س اأ2918539

2008/5/14التجارة وال�صناعةذا بنك اوف نيويورك ميلون3050506

2008/5/14التجارة وال�صناعةذا بنك اوف نيويورك ميلون3150507

2008/2/3التجارة وال�صناعةبيتزا هت انرتنا�صيونال.ال ال �صي3248778

2008/2/3التجارة وال�صناعةبيتزا هت انرتنا�صيونال.ال ال �صي3348779

2008/5/27التجارة وال�صناعةماري - كلري البوم3451298

2008/8/17التجارة وال�صناعةبيتزا هت انرتنا�صونال ال ال �صي3552893

2008/8/17التجارة وال�صناعةبيتزا هت انرتنا�صونال ال ال �صي3652894

2008/8/17التجارة وال�صناعةبيتزا هت انرتنا�صونال ال ال �صي3752895

1998/3/24التجارة وال�صناعة�صلفاتور فريراجامو ا�س. بي. ايه3817547

1998/5/2التجارة وال�صناعةذا جيليت كومبانى ال ال �صي3917789

2008/5/6التجارة وال�صناعةجا�س وورلدوايد , ا�س.ايه اآر.ال4050341

2008/5/24التجارة وال�صناعةذي بروكرت اند جامبل كومباين4151200

2008/2/3التجارة وال�صناعةهاي تيك كومبيوتر كوربوري�صن4248792

4331709
�صركة �صناعة م�صتح�صرات 

التجميل واملواد الكيماوية املنزلية ذ.م.م
2003/10/22التجارة وال�صناعة

4435208
�صركة الباطنة للتنمية وال�صتثمار 

القاب�صة �س م ع ع
2004/12/22التجارة وال�صناعة

2007/9/3التجارة وال�صناعةموؤ�ص�صة �صيبان للتجارة4546774
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

م
رقـم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شــم �ل�شركــة

2007/12/9التجارة وال�صناعةالرموز الوطنية �س.م.م148237

2008/4/5التجارة وال�صناعةجمان الف�صائية �س.م.ع.م249611

2007/2/11التجارة وال�صناعةموؤ�ص�صة البيادر للتجارة343713

2007/8/28التجارة وال�صناعةموؤ�ص�صة البيادر للتجارة446893

2007/8/28التجارة وال�صناعةموؤ�ص�صة البيادر للتجارة546894

2007/8/28التجارة وال�صناعةموؤ�ص�صة البيادر للتجارة646895

2007/8/28التجارة وال�صناعةموؤ�ص�صة البيادر للتجارة746896

2007/8/28التجارة وال�صناعةموؤ�ص�صة البيادر للتجارة846897
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

البنــك املركــزي العمانـــي

�إعـــــــــالن

ا�ستنــادا اإلــــــى املــادة رقــــم ) 48 ( مــــــن القانـــــون امل�سرفـــي ال�ســـادر باملــر�ســـــوم ال�سلطانــــــي 

رقـــم 2000/114 ، يعلــن البنك املركــزي العماين اأن القيمــــة الإجماليــــة للنقــــد املتـــــداول 

فـي ال�سلطنة حتى نهايـــة �سهــر يناير 2018م قـد بلغــت : 1٫622٫826٫290/825 ريــال عمانــي

) مليــارا و�ستمائة واثنني وع�سرين مليونا وثمامنائة و�ستة وع�سرين األفا ومائتني وت�سعني 

ريال عمانيا وثمامنائة وخم�سا وع�سرين بي�ســة فقــط ( .

البنك املركزي العماين 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

�سركة موري�سون م�سقط - حما�سبون قانونيون 

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة العاملية خلدمات اإعادة التاأمني �ش.م.م

تعلن �شركة موري�شون م�شقط - حما�شبون قانونيون - �أنــها تقـــوم بت�شفيـة �شركــة العاملية 

 ،  1179375 �لـتجـاري بالرقم  �ل�شجل  �أمانة  ، و�مل�شجلة لـدى  �لتاأمني �ش.م.م  �إعادة  خلدمات 

وفقا التفــاق �ل�شركــاء �ملــوؤرخ 2017/8/28م ، وللم�شفـيــة وحـــدها حــق متثيل �ل�شركـة فـي 

�لت�شفيــة �أمـــام �لغــــري ، وعلـــــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفــية فــي كافــة �الأمــور �لتـــي تتعلـــق 

باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

�ش.ب : 2123 ر.ب : 122

هاتف رقم : 22060040 فاك�ش رقم : 22060043

كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�سفــــية

املكتب الأهلي لتدقيق احل�سابات 

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة البلو�سي للهدايا والكماليات والأعمال �ش.م.م 

�أنه يقـــــوم بت�شفيــــــة �شركــــــة �لبلو�شـــي للهد�يـــا  يعلن �ملكتب �الأهـــلي لتدقيـــق �حل�شابـــات 

 ،  1831496 بالرقم  �لـتجــاري  �ل�شجل  �أمانــة  لــــدى  و�مل�شجلـــة   ، �ش.م.م  و�الأعمال  و�لكماليات 

حـــــق  وحــــده  وللم�شــفــي   ، 2017/12/31م  �ملـــوؤرخ  �ملال  ر�أ�ش  �أ�شحاب ح�ش�ش  لقر�ر  وفقــا 

�أمــــام �لغــــري ، وعلـــــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة  متثيــــل �ل�شركـة فـــــي �لت�شفيــة 

�الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

مركز عمان التجاري - الطابق اخلام�ش - مكتب رقم : 506

�ش.ب : 375 ر.ب : 131

هاتف رقم : 24795882 - 24795884 فاك�ش رقم : 24795880

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�سفــــي
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�أحمد بن �سامل بن م�سلم قطن 

�إعــــــــــالن

عـن بـدء �أعـمال �لت�سفـية ل�سركـة مناظر نحيز للتجارة - تو�سية

يعلـن �أحمد بن �شامل بن م�شلم قطـــن �أنـه يقــــوم بت�شفـيـــة �شركـــة مناظـــر نحيز للتجارة - 

تو�شية ، و�مل�شجلـة لدى �أمانـة �ل�شجـل �لـتجـاري بالرقـم 2174090 ، وفقا التفاق �ل�شركاء 

 ، �لغـري  �أمام  �لت�شفـية  فـي  �ل�شركة  متثيــل  حق  وحــــده  وللم�شفـي   ، 2018/2/13م  �ملوؤرخ 

على  �ل�شركـة  باأعمــال  تتعلق  �لتي  �الأمور  كافة  فـي  �مل�شفـي  مر�جعـــــة  �جلميــــع  وعلـــى 

�لعنو�ن �الآتـي : 

هاتف رقم : 99691508

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفـي

خليفة بن حممد بن حمد �لدرعي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء �أعـمال �لت�سفـية ل�سركـة ربوع �أ�سود للتجارة �ش.م.م

يعلـــن خليفــة بن حممــد بن حمــد �لدرعــي �أنــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــة ربــوع �أ�شــود للتجــارة 

�ش.م.م ، و�مل�شجلـة لدى �أمانـة �ل�شجـل �لـتجـاري بالرقـم 1011163 ، وفقا التفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ 2018/2/25م ، وللم�شفـي وحده حق متثيــل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمام �لغـري ، وعلـــى 

�جلميع مر�جعة �مل�شفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

واليـة  عربي - حمافظــة �لظاهرة

�ش.ب : 688 ر.ب : 511

هاتـف رقــم : 99666640

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفـي
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علي بن عو�ش بن �سعيد فا�سل 

�إعــــــــــالن

عـن بـدء �أعـمال �لت�سفـية 

ل�سركـة علي بن عو�ش �لرعود و�أوالده للتجارة و�ملقاوالت - تو�سية

يعلـن علي بن عو�ش بن �شعيد فا�شل �أنـه يقـوم بت�شفـية �شركـــة علـــي بن عـــو�ش �لرعــود 

و�أوالده للتجارة و�ملقاوالت - تو�شيــة ، و�مل�شجلــــة لـــدى �أمانــــة �ل�شجــــل �لـتجــــاري بالرقــــم 

2164515 ، وفقــا التفـــاق �ل�شركــاء �ملــــوؤرخ 2017/12/26م ، وللم�شفـي وحــده حــــق متثيــــــل 

�الأمور  كافة  فـي  �مل�شفـي  ، وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة  �لغـري  �أمام  �لت�شفـية  فـي  �ل�شركـــــة 

�لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

حمافظة ظفار  - والية �ساللة - بناية �أور�ق �ملالية  - �لطابق �الأول 

�ش.ب : 230 ر.ب : 217

هاتـف رقــم : 99440008

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
�مل�سفـي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء �أعـمال �لت�سفـية ل�سركـة �أ�سو�ر �لعاملية �ش.م.م

يعلـن علي بن عو�ش بن �شعيد فا�شل �أنـه يقـوم بت�شفـية �شركـــة �أ�شــو�ر �لعامليـــة �ش.م.م ، 

و�مل�شجلـة لـــدى �أمانــــة �ل�شجـــل �لـتجـاري بالرقـم 1037264 ، وفقــا التفـــاق �ل�شركاء �ملــــوؤرخ 

2017/12/26م ، وللم�شفـي وحــــده حق متثيــل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمام �لغـري ، وعلـــى 

�جلميع مر�جعة �مل�شفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

حمافظة ظفار  - والية �ساللة - بناية �أور�ق �ملالية  - �لطابق �الأول 

�ش.ب : 230 ر.ب : 217

هاتـف رقــم : 99440008

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
�مل�سفـي
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�إعــــــــــالن

عـن بـدء �أعـمال �لت�سفـية ل�سركـة �لعاملية لالبتكار و�لت�سميم �ش.م.م

�أنــــه يقــــوم بت�شفـيــــــة �شركـــة �لعامليـــــــة لالبتكـــــار  يعلـن علي بن عو�ش بـــن �شعـــيد فا�شل 

وفقــا   ،  1059123 بالرقـم  �لـتجـاري  �ل�شجـــل  �أمانــــة  لـــدى  و�مل�شجلـة   ، �ش.م.م  و�لت�شميـــم 

فـي  �ل�شركـــة  متثيـــــل  حـــق  وحــــده  وللم�شفـــي   ، 2017/12/26م  �ملــــــوؤرخ  �ل�شركـــاء  التفـــاق 

�لت�شفـية �أمام �لغـري ، وعلـــى �جلميع مر�جعة �مل�شفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال 

�ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

حمافظة ظفار  - والية �ساللة - بناية �أور�ق �ملالية  - �لطابق �الأول 

�ش.ب : 230 ر.ب : 217

هاتـف رقــم : 99440008

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفـي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء �أعـمال �لت�سفـية ل�سركـة �أبناء �لرعود للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية

للتجارة  �لرعود  �أبناء  �شركـــة  بت�شفـية  يقـوم  �أنـه  فا�شل  �شعيد  بن  عو�ش  بن  علي  يعلـن 

و�ملقــاوالت - ت�شامنيــــة ، و�مل�شجلـــــة لــــــدى �أمانـــــــة �ل�شجــــــل �لـتجـاري بالرقـم 2113619 ، 

وفقــا التفـــاق �ل�شركاء �ملــــوؤرخ 2017/12/26م ، وللم�شفـي وحــــده حق متثيــل �ل�شركة فـي 

�لت�شفـية �أمام �لغـري ، وعلـــى �جلميع مر�جعة �مل�شفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال 

�ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

حمافظة ظفار  - والية �ساللة - بناية �أور�ق �ملالية  - �لطابق �الأول 

�ش.ب : 230 ر.ب : 217

هاتـف رقــم : 99440008

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفـي
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ح�سن بن علي بن طاهر مقيبل

�إعــــــــــالن

عـن بـدء �أعـمال �لت�سفـية ل�سركـة �لها�سمي و�لكثريي للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن ح�شن بن علي بن طاهر مقيبل �أنـه يقـوم بت�شفـية �شركـــة �لها�شمي و�لكثريي للتجارة 

و�ملقاوالت - ت�شامنية ، و�مل�شجلـة لدى �أمانـة �ل�شجـل �لـتجـاري بالرقـم 1007535 ، وفقـــا 

التفاق �ل�شركـــاء �ملـــوؤرخ 2018/2/5م ، وللم�شفـي وحــــده حق متثيــل �ل�شركة فـي �لت�شفـية 

�أمام �لغـري ، وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�شفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية �ساللة  - حمافظة ظفار  

�ش.ب : 2292 ر.ب : 211

هاتـف رقــم : 99260066

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفـي

علي بن حممد بن �سعيد �لكثريي\

�إعــــــــــالن

عـن بـدء �أعـمال �لت�سفـية ل�سركـة علي بن حممد و�سريكه للتجارة و�ملقاوالت

يعلـن علي بن حممد بن �شعيد �لكثريي �أنـه يقـوم بت�شفـية �شركـــة علي بن حممد و�شريكه 

للتجارة و�ملقاوالت ، و�مل�شجلـة لدى �أمانـة �ل�شجـل �لـتجـاري بالرقـم 2074559 ، وفقا التفاق 

�أمام  �لت�شفـية  �ل�شركة فـي  ، وللم�شفـي وحــــده حق متثيــل  2018/2/4م  �ملـــوؤرخ  �ل�شركـــاء 

�ل�شركـة  باأعمــال  تتعلق  �لتي  �الأمور  كافة  فـي  �مل�شفـي  ، وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة  �لغـري 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية �ساللة - حمافظة ظفار  

هاتـف رقــم : 98106000

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفـي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

قا�سم بن �أحمد بن عبد�لقوي �ليافعي 

�إعــــــــــالن

عـن بـدء �أعـمال �لت�سفـية ل�سركـة �ملدين للتجارة و�ملقاوالت

�أنـه يقــوم بت�شفـية �شركة �ملديـــن للتجـــارة  �ليافعي  �أحمد بن عبد�لقوي  يعلـــن قا�شم بن 

و�ملقـــاوالت ، و�مل�شجلــــــة لـــــدى �أمانـــــة �ل�شجــــــل �لـتجــاري بالرقـم 1006336 ،  وفقـــا التفاق 

�أمام  �لت�شفـية  فـي  �ل�شركة  متثيــل  حق  وحــــده  وللم�شفـي   ، 2018/2/2م  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�لغـري ، وعلـــى �جلميع مر�جعة �مل�شفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على 

�لعنو�ن �الآتـي : 

والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب : 1089 ر.ب : 211 

هاتـف رقــم : 99812255

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفـي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء �أعـمال �لت�سفـية ل�سركـة �ملرتبد للتجارة و�ملقاوالت

يعلـن قا�شم بن �أحمد بن عبد�لقوي �ليافعي �أنـه يقــوم بت�شفـية �شركــــة �ملرتبـــد للتجــارة 

و�ملقـــــاوالت ، و�مل�شجلــــة لـــدى �أمانــــة �ل�شجـــل �لـتجــــــاري بالرقـــــــم 1006111 ، وللم�شفــــي 

وحــــده حق متثيــل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمام �لغـري ، وعلـــى �جلميــع مر�جعة �مل�شفـي فـي 

كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب : 1089 ر.ب : 211 

هاتـف رقــم : 99812255

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفـي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

حمد بن ح�سن بن �أحمد �ملجيني

�إعــــــــــالن

عـن بـدء �أعـمال �لت�سفـية ل�سركـة �ملجيني و�ملعمري للتجارة 

 ، �أنـه يقـوم بت�شفـية �شركة �ملجيني و�ملعمري للتجارة  �أحمد �ملجيني  يعلـن حمد بن ح�شن بن 

�ملوؤرخ  �ل�شركـــاء  ، وفقا التفـــاق   1042381 �لـتجـاري بالرقـم  �ل�شجـل  �أمانـة  و�مل�شجلـة لدى 

2018/2/7م ، وللم�شفـي وحــــده حق متثيــل �ل�شركة فـــي �لت�شفـيــة �أمـــام �لغــــري ، وعلـــى 

�جلميـع مر�جعة �مل�شفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية �ساللة - حمافظة ظفار    

هاتـف رقــم : 99454919

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفـي

�سامل بن حممد بن بخيت عكعاك

�إعــــــــــالن

عـن بـدء �أعـمال �لت�سفـية ل�سركـة رمال رخيوت للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م

�أنـه يقوم بت�شفـية �شركة رمال رخيوت للتجارة  يعلن �شامل بن حممد بن بخيت عكعاك 

و�ملقاوالت �ش.م.م ، و�مل�شجلـة لدى �أمانـة �ل�شجـل �لـتجـاري بالرقـم 1106885 ، وفقا التفاق 

�أمام  2018/2/20م ، وللم�شفـي وحده حق متثيــل �ل�شركة فـي �لت�شفـية  �ملـــوؤرخ  �ل�شركـــاء 

�لغـري ، وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�شفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

�سارع �لرباط - �ساللة �جلديدة - حمافظة ظفار

مبنى رقم : 1 - �لطابق �الأول - بناية �حلياة

هاتـف رقــم : 98040000

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
�مل�سفـي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

حممد بن عبدالكرمي بن حاجي حممد

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفـية 

ل�صركـة عبدالكرمي حاجي حممد عبدالكرمي واأوالده للتجارة

يعلـن حممد بن عبدالكرمي بن حاجي حممد اأنـه يقـوم بت�شفـية �شركــة عبدالكرمي حاجي   

اأمانــــة ال�شجـــل الـتجـاري بالرقـم  لـــدى  , وامل�شجلــــة  حممد عبدالكرمي واأوالده للتجــــارة 

2100398 , وللم�شفـي وحــــده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�شفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميــــع 

مراجعـــــة امل�شفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي :

والية �صاللة - حمافظة ظفار   

�ص.ب : 870 ر.ب : 211

هاتـف رقــم : 99493285

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفـي

اأحمد بن حممد بن حم�صن �صواخرون

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفـية ل�صركــة �صهم الديرة احلديثة للتجارة - ت�صامنية

الديـــرة  �شهـــم  �شركـــة  بت�شفـية  يقـــوم  اأنـه  �شواخرون  حم�شن  بن  حممد  بن  اأحمد  يعلـن 

احلديثة للتجارة - ت�شامنية , وامل�شجلـة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجـاري بالرقــم 1152193 , 

فـي  ال�شركة  , وللم�شفـي وحـــــده حـــق متثيـــــل  2018/2/13م  املوؤرخ  ال�شركاء  وفقــا التفاق 

تتعلق  التي  االأمور  كافة  فـي  امل�شفـي  مراجعـــــة  اجلميــــع  وعلـــى   , الغـري  اأمام  الت�شفـية 

باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 

ال�صعادة  - والية �صاللة - حمافظة ظفار 

�ص.ب : 1900 ر.ب : 211

هاتـف رقــم : 97899993

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�صفـي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

�سامل بن حممد بن �سامل �ملع�سني

�إعــــــــــالن

عـن بـدء �أعـمال �لت�سفـية ل�سركـة خرب�رت للتجارة - ت�سامنية

يعلـن �شامل بن حممد بن �شالــــم �ملع�شنـــي �أنـه يقــــوم بت�شفـيـــة �شركـــة خرب�رت للتجارة - 

، وللم�شفـي   2017180 بالرقـــم  �لـتجـــــاري  �ل�شجــــل  �أمانــــة  لـــــدى  و�مل�شجلــــــة   ، ت�شامنيــــة 

وحــــده حق متثيــل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمام �لغـري ، وعلـــى �جلميـع مر�جعة �مل�شفـي فـي 

كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

�ش.ب : 20292 ر.ب : 211

هاتـف رقــم : 99480890

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفـي

م�سعب بن �أحمد بن عبد�للـه بوذ�ر

�إعــــــــــالن

عـن بـدء �أعـمال �لت�سفـية ل�سركـة بوذ�ر �ل�ساملة للتجارة و�ملقاوالت

يعلـن م�شعب بن �أحمد بن عبد�للـه بوذ�ر �أنـه يقـوم بت�شفـية �شركـة بوذ�ر �ل�شاملة للتجارة 

و�ملقاوالت ، و�مل�شجلـــة لــدى �أمانـة �ل�شجــــل �لـتجـاري بالرقـم 1116233 ، وللم�شفــــي وحــــده 

حـــق متثيــل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمام �لغـري ، وعلـــى �جلميـع مر�جعة �مل�شفـي فـي كافة 

�الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية �ساللة - حمافظة ظفار 

هاتـف رقــم : 96698333

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
�مل�سفـي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

عبد�للـه بن �أحمد بن �سعيد �لعامري 

�إعــــــــــالن

عـن بـدء �أعـمال �لت�سفـية ل�سركـة جيدون للتجارة - تو�سية

يعلـن عبد�للـه بن �أحمد بن �شعيد �لعامري �أنـه يقـوم بت�شفـية �شركـــة جيدون للتجارة - 

تو�شية ، و�مل�شجلـة لدى �أمانـة �ل�شجـل �لـتجـاري بالرقـم 2109808 ، وفقا التفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ 2018/2/13م ، وللم�شفـي وحــــده حق متثيــل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمام �لغـري ، وعلـــى 

�لعنو�ن  علــــى  �ل�شركـــة  باأعمــال  تتعلق  �لتي  �الأمور  كافة  فـي  �مل�شفـي  �جلميــــع مر�جعـــــة 

�الآتـي : 

�ساللة - حمافظة ظفار  

هاتـف رقــم : 98115757

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفـي

خالد بن �سعيد بن �أحمد �ل�سنفري

�إعــــــــــالن

عـن بـدء �أعـمال �لت�سفـية ل�سركـة �خلطوة �ل�ساعدة للتجارة

�ل�شاعدة  �خلطوة  �شركـــة  بت�شفـية  يقـوم  �أنـه  �ل�شنفري  �أحمد  بن  �شعيد  بن  خالد  يعلـن 

للتجارة ، و�مل�شجلـة لدى �أمانـة �ل�شجـل �لـتجـاري بالرقـم 1046317 ، وفقا التفاق �ل�شركاء 

 ، �لغـري  �أمام  �لت�شفـية  �ل�شركة فـي  ، وللم�شفـــي وحــــده حق متثيــل  2018/2/11م  �ملـــوؤرخ 

وعلـــى �جلميــــع مر�جعـة �مل�شفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن 

�الآتـي : 

�لقوف - والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب : 2025 ر.ب : 211

هاتـف رقــم : 95901070

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
�مل�سفـي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

حممد بن �سامل بن عبد�للـه �آل �إبر�هيم

�إعــــــــــالن

عـن بـدء �أعـمال �لت�سفـية ل�سركـة �ال�ستمر�ر للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية

يعلن حممد بن �شامل بن عبد�للـه �آل �إبر�هيم �أنـه يقـوم بت�شفـية �شركة �ال�شتمر�ر للتجارة 

2024810 ، وفقا  �أمانـة �ل�شجـل �لـتجـاري بالرقـم  و�ملقاوالت - ت�شامنية ، و�مل�شجلـة لدى 

التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2018/2/11م ، وللم�شفـي وحــــده حق متثيــل �ل�شركة فـي �لت�شفـية 

�أمام �لغـري ، وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�شفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

�ساللة �لغربية - والية �ساللة - حمافظة ظفار 

�ش.ب : 33 ر.ب : 211

هاتـف رقــم : 99491448 فاك�ش رقم : 23291957

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفـي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء �أعـمال �لت�سفـية ل�سركـة عيادة و�سيدلية �خلميلة �ش.م.م

يعلن حممد بن �شامل بن عبد�للـه �آل �إبر�هـــيم �أنـــه يقـــوم بت�شفـية �شركة عيادة و�شيدلية 

�خلميلة �ش.م.م ، و�مل�شجلـة لدى �أمانـة �ل�شجـل �لـتجـاري بالرقـم 2061929 ، وفقا التفاق 

�أمام  �لت�شفـية  فـي  �ل�شركة  ، وللم�شفـي وحــــده حق متثيــل  2018/2/11م  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�ل�شركـة  باأعمــال  تتعلق  �لتي  �الأمور  كافة  فـي  �مل�شفـي  ، وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة  �لغـري 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

�ساللة �لغربية - والية �ساللة - حمافظة ظفار 

�ش.ب : 33 ر.ب : 211

هاتـف رقــم : 99491448 فاك�ش رقم : 23291957

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفـي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

�إعــــــــــالن

عـن بـدء �أعـمال �لت�سفيـة ل�سركـة �ل�سفقة للتجارة - ت�سامنية

 - للتجارة  �ل�شفقة  �شركة  بت�شفية  يقوم  �أنـه  �إبر�هيم  �آل  بن عبد�للـه  �شامل  بن  يعلن حممد 

ت�شامنية ، و�مل�شجلـــــة لــــــدى �أمانـــــة �ل�شجــــــل �لـتجــــاري بالرقـــم 2057301 ، وفقـــا التـــفـــاق 

�لت�شفيــة  فـــــي  �ل�شركـة  حــــــق متثيـــــــل  ، وللم�شفي وحده  2018/2/11م  �ملـــوؤرخ  �ل�شركـــــاء 

�أمــــام �لغــــري ، وعلـــــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

�ساللة �لغربية - والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب : 33 ر.ب : 211

هاتف رقم : 99491448 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفــــي

عو�ش بن عقيل بن �أحمد �لهادي 

�إعــــــــــالن

عـن بـدء �أعـمال �لت�سفـية ل�سركـة بيت �لتقنية �ل�ساملة للتجارة

�ل�شاملة  �لتقنية  �أنـه يقـوم بت�شفـية �شركـــة بيت  �لهادي  �أحمد  يعلـن عو�ش بن عقيل بن 

التفاق  وفقا   ،  1103621 بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانـــة  لـــدى  و�مل�شجلــــة   ، للتجارة 

�أمام  �لت�شفـية  فـي  �ل�شركة  ، وللم�شفـي وحــــده حق متثيــل  2018/2/18م  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�ل�شركـة  باأعمــال  تتعلق  �لتي  �الأمور  كافة  فـي  �مل�شفـي  ، وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة  �لغـري 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

�ساللة �ل�سرقية - والية �ساللة - حمافظة ظفار  

�ش.ب : 74 ر.ب : 216

هاتـف رقــم : 92836565

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفـي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

�سامل بن �أحمد بن �سامل �لكاف

�إعــــــــــالن

عـن بـدء �أعـمال �لت�سفـية ل�سركـة �لثاقب �ملتحدة للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية

للتجارة  �ملتحدة  �لثاقب  �شركة  بت�شفـية  يقـوم  �أنـه  �لكاف  �شامل  بن  �أحمد  بن  �شامل  يعلـن 

1159250 ، وفقا  �أمانـة �ل�شجـل �لـتجـاري بالرقـم  و�ملقاوالت - ت�شامنية ، و�مل�شجلـة لدى 

التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2018/2/14م ، وللم�شفـي وحــــده حق متثيــل �ل�شركة فـي �لت�شفـية 

�أمام �لغـري ، وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�شفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب : 257 ر.ب : 211

هاتـف رقــم : 95955005

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفـي

حممد بن عقيل بن عمر �لكاف

�إعــــــــــالن

عـن بـدء �أعـمال �لت�سفـية ل�سركـة ب�ساتني ظفار للتجارة و�ملقاوالت

�أنـه يقـوم بت�شفـية �شركة ب�شاتني ظفـــار للتجـــارة  يعلـن حممد بن عقيل بن عمر �لكاف 

التفاق  وفقا   ،  2033755 بالرقــــم  �لـتجــــاري  �ل�شجـــــل  �أمانـة  لدى  و�مل�شجلـة   ، و�ملقـــاوالت 

�أمام  �لت�شفـية  فـي  �ل�شركة  ، وللم�شفـي وحــــده حق متثيــل  2018/2/15م  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�ل�شركـة  باأعمــال  تتعلق  �لتي  �الأمور  كافة  فـي  �مل�شفـي  ، وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة  �لغـري 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية �ساللة - حمافظة ظفار  

هاتـف رقــم : 99494333

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفـي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

من�سور بن �سيف بن خمي�ش �لر��سدي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء �أعـمال �لت�سفيـة 

ل�سركـة من�سور بن �سيف �لر��سدي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن من�شور بن �شيف بن خمي�ش �لر��شدي �أنــــــه يقـــوم بت�شفيــــــة �شركـــة من�شور بن �شيف 

�لـتجــــاري بالرقم  �أمانة �ل�شجل  ، و�مل�شجلة لـدى  �لر��شدي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية 

5033730 ، وفقا لقر�ر جمعية �ل�شركاء �ملــوؤرخ 2018/2/11م ، وللم�شفي وحده حــق متثيــــل 

�الأمور  �مل�شفي فـي كافة  ، وعلـــــى �جلميع مر�جعــة  �لغــــري  �أمــــام  �لت�شفيــة  فـــــي  �ل�شركـة 

�لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

�ش.ب : 4 ر.ب : 114

هاتف رقم : 90985378

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفــــي

�سامل بن بخيت بن �أحمد ك�سوب

�إعــــــــــالن

عـن بـدء �أعـمال �لت�سفـية ل�سركـة و�حة �ملجد �ل�ساملة للتجارة

يعلن �شالــم بـن بخيت بن �أحمــد ك�شوب �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــة و�حــة �ملجـــد �ل�شاملـــة 

للتجارة ، و�مل�شجلـة لدى �أمانـة �ل�شجـل �لـتجـاري بالرقـم 1186496 ، وفقا التفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ 2018/2/18م ، وللم�شفـي وحـده حق متثيــل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمام �لغـري ، وعلـــى 

�جلميع مر�جعة �مل�شفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

�ش.ب : 492 ر.ب : 211

هاتـف رقــم : 92970511

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفـي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

ح�سني بن ر��سي رهام بيت جبلي 

�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ل�سحبة للتجارة - ت�سامنية

 - للتجارة  �ل�شحبة  �شركـــة  بت�شفـية  يقــــوم  �أنــــه  بيت جبلي  رهام  ر��شي  بن  يعلـن ح�شني 

ت�شامنية ، و�مل�شجلـة لدى �أمانـة �ل�شجـل �لـتجـاري بالرقـم 2087090 ، وفقا التفاق �ل�شركاء 

 ، �لغـري  �أمام  �لت�شفـية  فـي  �ل�شركة  ، وللم�شفـي وحــــده حق متثيــل  2018/2/15م  �ملــــوؤرخ 

علـــى  �ل�شركــــة  باأعمــال  تتعلق  �لتي  �الأمور  كافة  فـي  �مل�شفـي  مر�جعـــــة  �جلميــــع  وعلـــى 

�لعنو�ن �الآتـي : 

  والية �ساللة - حمافظة ظفار 

�ش.ب : 1543 ر.ب : 211

هاتـف رقــم : 95380737

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفـي

عمر بن �سعيد مرجان 

�إعــــــــــالن

عـن بـدء �أعـمال �لت�سفـية ل�سركـة كنوز حموت �ل�ساملة للتجارة و�ملقاوالت

للتجارة  �ل�شاملة  حموت  كنوز  �شركـــة  بت�شفـية  يقـوم  �أنـه  مرجان  �شعيد  بن  عمر  يعلـن 

و�ملقاوالت ، و�مل�شجلـة لدى �أمانـة �ل�شجـل �لـتجـاري بالرقـم 1148440 ، وفقا التفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ 2018/2/7م ، وللم�شفـي وحــــده حق متثيــل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمام �لغـري ، وعلـــى 

�جلميــع مر�جعــة �مل�شفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

عوقد �لغربية - والية �ساللة - حمافظة ظفار 

هاتـف رقــم : 99582426

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
�مل�سفـي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

�سامل بن م�ستهيل بن �سعيد �ل�سحري

�إعــــــــــالن

عن بدء �أعـمال �لت�سفـية ل�سركـة �سامل م�ستهيل �سعيد �ل�سحري و�سريكه للتجارة 

م�شتهيـــل    �شالـــم  �شركـــة  بت�شفـيــة  يقـوم  �أنـه  �ل�شحري  �شعيد  بن  م�شتهيل  بن  �شامل  يعلـن 

�شعيد �ل�شحري و�شريكه للتجارة ، و�مل�شجلـة لدى �أمانـة �ل�شجـل �لـتجـاري بالرقـم 2161931 ، 

وفقا التفاق �ل�شركــاء �ملـــوؤرخ 2018/1/5م ، وللم�شفـــــي وحــــده حـــق متثيـــــل �ل�شركـــة فــــي 

�لت�شفـية �أمام �لغـري ، وعلـــى �جلميــع مر�جعــة �مل�شفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمال 

�ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

واليـــة طاقة - حمافظة ظفار

�ش.ب : 24 ر.ب : 218

هاتـف رقــم : 96633303

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفـي

حممد بن �سعيد بن �أحمد �مل�سيخي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء �أعـمال �لت�سفـية ل�سركـة هال 2000 للتجارة �ش.م.م

 ، 2000 للتجارة �ش.م.م  �أنـه يقـوم بت�شفـية �شركة هال  �مل�شيخي  �أحمد  يعلن حممد بن �شعيد بن 

�ملوؤرخ  �ل�شركاء  التفاق  وفقا   ،  2152843 بالرقـم  �لـتجـاري  �ل�شجـل  �أمانـة  لدى  و�مل�شجلـة 

2018/2/15م ، وللم�شفـــي وحــــده حق متثيــــل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمام �لغـري ، وعلـــى 

�جلميـع مر�جعة �مل�شفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتـف رقــم : 99153525

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
�مل�سفـي
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حممـد بن �سخبوط بن حممد باعمر  

�إعــــــــــالن

عن بدء �أعـمال �لت�سفـية ل�سركة �ل�سد�قة �لعمانية للتجارة و�ملقاوالت

يعلـن حممـد بن �شخبوط بن حممد باعمر �أنـــه يقـــوم بت�شفـية �شركــــة �ل�شد�قة �لعمانية 

للتجارة و�ملقاوالت ، و�مل�شجلـة لدى �أمانـة �ل�شجـل �لـتجـاري بالرقـم 2045788 ، وفقا التفاق 

�أمام  �لت�شفـية  فـي  �ل�شركة  ، وللم�شفـي وحــــده حق متثيــل  2018/1/15م  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�ل�شركـة  باأعمــال  تتعلق  �لتي  �الأمور  كافة  فـي  �مل�شفـي  ، وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة  �لغـري 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب : 129 ر.ب : 211

هاتـف رقــم : 23210970 - 95133731

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفـي

�سهاب بن حمد بن م�سبح �ل�سبلي 

�إعــــــــــالن

عن بدء �أعـمال �لت�سفـية ل�سركة جوهرة �مليناء �للوج�ستية �ش.م.م

يعلــن �شهـــاب بــن حمــــد بن م�شبــح �ل�شبلـــي �أنـــه يقـــــــوم بت�شفـيـــة �شركــــــة جوهـــرة �ملينــــاء 

�للوج�شتية �ش.م.م ، و�مل�شجلـة لدى �أمانـة �ل�شجـل �لـتجـاري بالرقـم 1151766 ، وللم�شفـي 

وحــــده حق متثيــل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمام �لغـري ، وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�شفـي 

فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية �سحار - مركز �لوالية

هاتـف رقــم : 99799162

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
�مل�سفـي
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�سيف بن ر��سد بن �سعيد �ل�سناين  

�إعــــــــــالن

عـن بـدء �أعـمال �لت�سفـية 

ل�سركـة جابر بن خلف بن �سيف �ل�سعيدي و�سركاه للتجارة - ت�سامنية

يعلـن �شيف بن ر��شد بن �شعيد �ل�شناين  �أنـه يقـوم بت�شفـية �شركـــة جابر بن خلف بن �شيف 

بالرقـم  �لـتجـاري  �ل�شجـل  �أمانـة  ، و�مل�شجلـة لدى  �ل�شعيدي و�شركاه للتجارة - ت�شامنية 

3197883 ، وللم�شفـي وحــــده حق متثيــل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمام �لغـري ، وعلـــى �جلميــــع 

مر�جعـــــة �مل�شفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية �سحار - حمافظــة جنـوب �لباطنـة

�ش.ب : 312 ر.ب : 319

هاتـف رقــم : 99321958

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفـي

�سامل بن مبارك بن �سليم �ليعقوبي 

�إعــــــــــالن

عن بـدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركـة حما�سن �جلزيرة للتجارة - تو�سية

�جلزيرة  حما�شن  �شركـــة  بت�شفـية  يقـوم  �أنـه  �ليعقوبي  �شليم  بن  مبارك  بن  �شامل  يعلـن 

للتجارة - تو�شية ، و�مل�شجلـة لدى �أمانـة �ل�شجـل �لـتجـاري بالرقـم 1002429 ، وفقا التفاق 

�أمام  �لت�شفـية  فـي  �ل�شركة  ، وللم�شفـي وحــــده حق متثيــل  2018/2/27م  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�ل�شركـة  باأعمــال  تتعلق  �لتي  �الأمور  كافة  فـي  �مل�شفـي  ، وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة  �لغـري 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

حمافظــة �لظاهرة

�ش.ب : 944 ر.ب : 511

هاتـف رقــم : 99088344

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفـي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

�سيف بن �سلطان بن حممد �حلب�سي 

�إعــــــــــالن

عـن بـدء �أعـمال �لت�سفـية ل�سركـة جبال �لفتح للتجارة - ت�سامنية

يعلـن �شيف بن �شلطان بن حممد �حلب�شي �أنـه يقـوم بت�شفـية �شركـــة جبال �لفتح للتجارة 

- ت�شامنية ، و�مل�شجلـة لدى �أمانـة �ل�شجـل �لـتجـاري بالرقـم 6038778 ، وللم�شفـي وحــــده 

حق متثيــل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمام �لغـري ، وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�شفـي فـي كافة 

�الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

�ش.ب : 833 ر.ب : 130 �لعذيبة

هاتـف رقــم : 99441999

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفـي

ر��سد بن عبد�للـه بن ر��سد �لعلوي

�إعــــــــــالن

عن بـدء �أعمال �لت�سفـية 

ل�سركـة حميد بن م�سلم �لعلوي ور��سد بن عبد�للـه �لعلوي للتجارة - ت�سامنية

يعلـن ر��شد بن عبد�للـه بن ر��شد �لعلوي �أنـه يقـوم بت�شفـية �شركـــة حميد بن م�شلم �لعلوي 

ور��شد بن عبد�للـه �لعلوي للتجارة - ت�شامنية ، و�مل�شجلـة لدى �أمانـة �ل�شجـل �لـتجـاري 

بالرقـم 7008007 ، وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2018/2/28م ، وللم�شفـي وحــــده حق متثيــل 

�ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمام �لغـري ، وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�شفـي فـي كافة �الأمور �لتي 

تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية عربي - حمافظــة �لظاهرة

�ش.ب : 174 ر.ب : 500

هاتـف رقــم : 95069368

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
�مل�سفـي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

جمعة بن ن�سيب بن فرحان �ملرزوقي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء �أعـمال �لت�سفـية ل�سركـة رمي �جلنوب �لف�سية �ش.م.م

يعلـن جمعة بن ن�شيب بن فرحان �ملرزوقي �أنـه يقـوم بت�شفـية �شركـــة رمي �جلنوب �لف�شية 

وحــــده  وللم�شفـي   ،  1091892 بالرقـم  �لـتجـاري  �ل�شجـل  �أمانـة  لدى  و�مل�شجلـة   ، �ش.م.م 

حق متثيــل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمام �لغـري ، وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�شفـي فـي كافة 

�الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية �سحار  - مركز �لوالية  

�ش.ب : 1 ر.ب : 332

هاتـف رقــم : 97477470

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفـي

�إعــــــــــالن

عن بـدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركـة �سم�ش �ل�ساطئ للتجارة - ت�سامنية

�ل�شاطئ  �شم�ش  �شركـــة  بت�شفـية  يقـوم  �أنـه  �ملرزوقي  فرحان  بن  ن�شيب  بن  جمعة  يعلـن 

للتجارة - ت�شامنية ، و�مل�شجلـة لدى �أمانـة �ل�شجـل �لـتجـاري بالرقـم 3216268 ، وللم�شفـي 

وحــــده حق متثيــل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمام �لغـري ، وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�شفـي 

فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية �سحم - حمافظة �سمال �لباطنة

�ش.ب : 299 ر.ب : 319

هاتـف رقــم : 97477470

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
�مل�سفـي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

ر��سد بن حميد بن �سيف �حلو�سني 

�إعــــــــــالن

عـن بـدء �أعـمال �لت�سفـية ل�سركـة ر��سد بن حميد بن �سيف و�سريكه - ت�سامنية

يعلـن ر��شد بـــن حميـــد بـن �شيف �حلو�شني �أنـه يقـوم بت�شفـية �شركـــة ر��شد بن حميد بن 

 ،  3050173 بالرقـم  �لـتجـاري  �ل�شجـل  �أمانـة  ، و�مل�شجلـة لدى  �شيـــف و�شريكه - ت�شامنية 

وللم�شفـي وحــــده حق متثيــل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمام �لغـري ، وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة 

�مل�شفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية �خلابورة  - مركز �لوالية  

�ش.ب : 700 ر.ب : 326

هاتـف رقــم : 99042601

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفـي

حمد بن �سامل بن �سعيد �لربيكي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء �أعـمال �لت�سفـية ل�سركـة �أبو عز�ن �لربيكي للتجارة - ت�سامنية

يعلـن حمد بن �شامل بن �شعيد �لربيكي �أنـه يقـوم بت�شفـية �شركـــة �أبو عز�ن �لربيكي للتجارة - 

ت�شامنــية ، و�مل�شجلـة لدى �أمانـة �ل�شجـل �لـتجـاري بالرقـم 8045259 ، وللم�شفـي وحــــده 

حق متثيــل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمام �لغـري ، وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�شفـي فـي كافة 

�الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية �لربميي - مركز �لوالية 

هاتـف رقــم : 99326944

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفـي

-148-



اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

حممد بن علي بن خلفان �لفار�سي 

�إعــــــــــالن

عن بـدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركـة بريق �ل�سمال للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن حممد بن علي بن خلفان �لفار�شي �أنـه يقـوم بت�شفـية �شركـــة بريق �ل�شمال للتجارة 

 ،  1027478 بالرقــــم  �لـتجــــاري  �ل�شجــــل  �أمانــــة  لـــدى  و�مل�شجلــــة   ، ت�شامنية   - و�ملقاوالت 

وللم�شفـي وحــده حق متثيــل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمام �لغـري ، وعلـــى �جلميع مر�جعـــــة 

�مل�شفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

  والية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة

�ش.ب : 914 ر.ب : 311

هاتـف رقــم : 99341414

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفـي

�إعــــــــــالن

عن بـدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركـة �لفار�سي و�ملعمري للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية

و�ملعمري  �لفار�شي  �شركـــة  بت�شفـية  يقـوم  �أنـه  �لفار�شي  خلفان  بن  علي  بن  حممد  يعلـن 

للتجارة و�ملقاوالت - ت�شامنية ، و�مل�شجلـة لدى �أمانـة �ل�شجـل �لـتجـاري بالرقـم 3204219 ، 

وللم�شفـي وحــده حق متثيــل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمام �لغـري ، وعلـــى �جلميع مر�جعـــــة 

�مل�شفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

  والية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة

�ش.ب : 914 ر.ب : 311

هاتـف رقــم : 99341414

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
�مل�سفـي
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�إعــــــــــالن

عن بـدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركـة �ساهني �ل�سمال للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م

يعلـن حممد بن علي بن خلفان �لفار�شي �أنـه يقـوم بت�شفـية �شركـــة �شاهني �ل�شمال للتجارة 

و�ملقاوالت �ش.م.م ، و�مل�شجلـة لدى �أمانـة �ل�شجـل �لـتجـاري بالرقـم 1034416 ، وللم�شفـي 

وحــده حق متثيــل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمام �لغـري ، وعلـــى �جلميع مر�جعـــــة �مل�شفـي فـي 

كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

  والية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة

�ش.ب : 914 ر.ب : 311

هاتـف رقــم : 99341414

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفـي

�إعــــــــــالن

عن بـدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركـة بو�بة م�سقط �لف�سية للتجارة �ش.م.م

يعلـن حممد بن علي بن خلفان �لفار�شي �أنـه يقـوم بت�شفـية �شركـــة بو�بة م�شقط �لف�شية 

وللم�شفـي   ،  1138892 بالرقـم  �لـتجـاري  �ل�شجـل  �أمانـة  لدى  و�مل�شجلـة   ، �ش.م.م  للتجارة 

وحــده حق متثيــل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمام �لغـري ، وعلـــى �جلميع مر�جعـــــة �مل�شفـي فـي 

كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

  والية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة

�ش.ب : 1966 ر.ب : 111

هاتـف رقــم : 99341414

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
�مل�سفـي
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�إعــــــــــالن

عن بـدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركـة �ملجموعة �ل�سابعة �ش.م.م

�ل�شابعة  �ملجموعة  �شركـــة  بت�شفـية  يقـوم  �أنـه  �لفار�شي  خلفان  بن  علي  بن  حممد  يعلـن 

�ش.م.م ، و�مل�شجلـة لدى �أمانـة �ل�شجـل �لـتجـاري بالرقـم 1011823 ، وللم�شفـي وحــده حق 

متثيــل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمام �لغـري ، وعلـــى �جلميع مر�جعـــــة �مل�شفـي فـي كافة �الأمور 

�لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

  والية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة

�ش.ب : 914 ر.ب : 311

هاتـف رقــم : 99341414

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفـي

نبهان بن �سيف بن حم�سن �ل�سيدي 

�إعــــــــــالن

عن بـدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركـة �سهل �الإبد�ع للتجارة - تو�سية

يعلـن نبهان بن �شيف بن حم�شن �ل�شيدي �أنـه يقـوم بت�شفـية �شركـــة �شهل �الإبد�ع للتجارة - 

1014089 ، وللم�شفـي وحــده  تو�شيـــة ، و�مل�شجلــــة لـــدى �أمانـة �ل�شجـل �لـتجـاري بالرقـم 

حق متثيــل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمام �لغـري ، وعلـــى �جلميع مر�جعـــــة �مل�شفـي فـي كافة 

�الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

�حلويل - والية �سحم

�ش.ب : 179 ر.ب : 319

هاتـف رقــم : 99255499

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفـي
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عوف بن عبد�لرحمن بن حمد�ن �الأن�ساري 

�إعــــــــــالن

عن بـدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركـة مر�يا �ل�سمال للتجارة �ش.م.م

يعلـن عوف بن عبد�لرحمن بن حمد�ن �الأن�شاري �أنـه يقـوم بت�شفـية �شركـــة مر�يا �ل�شمال 

وللم�شفـي   ،  1046124 بالرقـم  �لـتجـاري  �ل�شجـل  �أمانـة  لدى  و�مل�شجلـة   ، �ش.م.م  للتجارة 

وحــده حق متثيــل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمام �لغـري ، وعلـــى �جلميع مر�جعـــــة �مل�شفـي فـي 

كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية �سحار - مركز �لوالية 

�ش.ب : 133 ر.ب : 322

هاتـف رقــم : 96448444

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
�مل�سفـي

حممد بن علي بن �سعيد �لدرعي  

�إعــــــــــالن

عـن بـدء �أعـمال �لت�سفـية ل�سركـة حممد بن علي �لدرعي و�أوالده للتجارة �ش.م.م

يعلـن حممد بن علي بن �شعيد �لدرعي �أنـه يقـوم بت�شفـية �شركـــة حممد بن علي �لدرعي 

و�أوالده للتجارة �ش.م.م ، و�مل�شجلـة لدى �أمانـة �ل�شجـل �لـتجـاري بالرقـم 7065884 ، وفقا 

التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2018/3/5م ، وللم�شفـي وحــــده حق متثيــل �ل�شركة فـي �لت�شفـية 

�أمام �لغـري ، وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�شفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية عربي - حمافظــة �لظاهرة

�ش.ب : 42 ر.ب : 511

هاتـف رقــم : 99200401

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفـي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

�سلطان بن �سامل بن حمد �لبلو�سي 

�إعــــــــــالن

عن بـدء �أعمال �لت�سفـية 

ل�سركـة �سليمة بنت �سليم بن �سرور �لبلو�سي و�أوالدها للتجارة - تو�سية

يعلـن �شلطان بن �شامل بن حمد �لبلو�شي �أنـه يقـوم بت�شفـية �شركـــة �شليمة بنت �شليم بن 

�شرور �لبلو�شي و�أوالدها للتجارة - تو�شية ، و�مل�شجلـة لدى �أمانـة �ل�شجـل �لـتجـاري بالرقـم 

7021151 ، وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2018/2/25م ، وللم�شفـي وحــــده حق متثيــل �ل�شركة 

فـي �لت�شفـية �أمام �لغـري ، وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�شفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق 

باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

حمافظــة �لظاهرة

�ش.ب : 235 ر.ب : 511

هاتـف رقــم : 92222513

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفـي

حممد بن �سليمان بن �سعيد �ملعمري 

�إعــــــــــالن

عـن بـدء �أعـمال �لت�سفـية 

ل�سركـة حممد بن �سليمان بن �سعيد و�سركاه للتجارة - ت�سامنية 

يعلـن حممد بن �شليمان بن �شعيد �ملعمري  �أنـه يقـوم بت�شفـية حممد بن �شليمان بن �شعيد 

و�شركاه للتجارة - ت�شامنية ، و�مل�شجلـة لدى �أمانـة �ل�شجـل �لـتجـاري بالرقـم 7012209 ، وفقا 

التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2018/2/28م ، وللم�شفـي وحــــده حق متثيــل �ل�شركة فـي �لت�شفـية 

�أمام �لغـري ، وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�شفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية عربي - حمافظــة �لظاهرة

�ش.ب : 906 ر.ب : 511

هاتـف رقــم : 99465010

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفـي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

�سليمان بن حممد بن حمد �لقتبي

�إعــــــــــالن

عن بـدء �أعمال �لت�سفـية 

ل�سركـة حممد عو�ش و�سامل �سليمان حممد حمد للتجارة - ت�سامنية

يعلـن �شليمان بن حممد بن حمد �لقتبي �أنـه يقـوم بت�شفـية �شركـــة حممد عو�ش و�شامل   

�شليمان حممد حمد للتجارة - ت�شامنية ، و�مل�شجلـة لدى �أمانـة �ل�شجـل �لـتجـاري بالرقـم 

متثيــل  حق  وحــــده  وللم�شفـي   ، 2018/2/27م  �ملوؤرخ  �ل�شركــاء  التفـــاق  وفــــقا   ،  7013850

�ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمام �لغـري ، وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�شفـي فـي كافة �الأمور �لتي 

تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

حمافظــة �لظاهرة

�ش.ب : 413 ر.ب : 511

هاتـف رقــم : 99265013

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفـي

خالد بن حمد بن �سعيد �جل�سا�سي   

�إعــــــــــالن

عـن بـدء �أعـمال �لت�سفـية ل�سركـة فر�سان �خلليج للم�ساريع �لر�ئدة - ت�سامنية

يعلـن خالد بن حمد بن �شعيد �جل�شا�شي �أنـه يقـوم بت�شفـية �شركـــة فر�شان �خلليج للم�شاريع 

وفقا   ،  1208932 بالرقـم  �لـتجـاري  �ل�شجـل  �أمانـة  لدى  و�مل�شجلـة   ، ت�شامنية   - �لر�ئدة 

التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2018/3/4م ، وللم�شفـي وحــــده حق متثيــل �ل�شركة فـي �لت�شفـية 

�أمام �لغـري ، وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�شفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية عربي - حمافظــة �لظاهرة

�ش.ب : 315 ر.ب : 516

هاتـف رقــم : 99010251

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفـي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

حممد بن علي بن حممد �لدرعي

�إعــــــــــالن

عن بـدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركـة �أنو�ر �خلري �حلديثة �ش.م.م

�أنـه يقـوم بت�شفـية �شركـــة �أنو�ر �خلري �حلديثة  يعلـن حممد بن علي بن حممد �لدرعي 

�ش.م.م ، و�مل�شجلـة لدى �أمانـة �ل�شجـل �لـتجـاري بالرقـم 1143822 ، وفقا التفاق �ل�شركاء 

 ، �لغـري  �أمام  �لت�شفـية  فـي  �ل�شركة  متثيــل  حق  وحــــده  وللم�شفـي   ، 2018/2/26م  �ملوؤرخ 

على  �ل�شركـة  باأعمــال  تتعلق  �لتي  �الأمور  كافة  فـي  �مل�شفـي  مر�جعـــــة  �جلميــــع  وعلـــى 

�لعنو�ن �الآتـي : 

والية عربي - حمافظــة �لظاهرة

�ش.ب : 65 ر.ب : 511

هاتـف رقــم : 99448161

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
�مل�سفـي

يو�سف بن جمعة بن �سعيد �لبلو�سي

�إعــــــــــالن

عن بـدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركـة �أجيال �لطيب للتجارة - ت�سامنية

يعلـن يو�شف بن جمعة بن �شعيد �لبلو�شي �أنـه يقـوم بت�شفـية �شركـــة �أجيال �لطيب للتجارة - 

، وفقا التفاق   7048858 بالرقـم  �لـتجــــاري  �ل�شجــــل  �أمانـــــة  لـــدى  و�مل�شجلــــة   ، ت�شامنيـــة 

�أمام  �لت�شفـية  فـي  �ل�شركة  ، وللم�شفـي وحــــده حق متثيــل  2018/2/28م  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�ل�شركـة  باأعمــال  تتعلق  �لتي  �الأمور  كافة  فـي  �مل�شفـي  ، وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة  �لغـري 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية عربي - حمافظــة �لظاهرة

�ش.ب : 666 ر.ب : 511

هاتـف رقــم : 99314155

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
�مل�سفـي

-155-



اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

خليل بن خمي�ش بن حممد �لعي�سائي  

�إعــــــــــالن

عـن بـدء �أعـمال �لت�سفـية ل�سركـة �أحمد وخليل للتجارة - ت�سامنية

�أحمد وخليل للتجارة -  �أنـه يقـوم بت�شفـية �شركـــة  يعلـن خليل بن خمي�ش بن حممد �لعي�شائي 

التفاق  وفقا   ،  1022879 بالرقـم  �لـتجـاري  �ل�شجــــل  �أمانــــة  لـــدى  و�مل�شجـــلـة   ، ت�شامنيــــة 

�أمام  �لت�شفـية  فـي  �ل�شركة  ، وللم�شفـي وحــــده حق متثيــل  2018/2/25م  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�ل�شركـة  باأعمــال  تتعلق  �لتي  �الأمور  كافة  فـي  �مل�شفـي  ، وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة  �لغـري 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية عربي - حمافظــة �لظاهرة

هاتـف رقــم : 92161499

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفـي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء �أعـمال �لت�سفـية 

ل�سركـة �أحمد �ملعمري وخليل �لعي�سائي للتجارة - ت�سامنية

يعلـن خليل بن خمي�ش بن حممد �لعي�شائي �أنـه يقـوم بت�شفـية �شركـــة �أحمد �ملعمري وخليل 

�لعي�شائي للتجارة - ت�شامنية ، و�مل�شجلـة لدى �أمانـة �ل�شجـل �لـتجـاري بالرقـم 1170230 ، 

فـي  �ل�شركة  متثيــل  حق  وحــــده  وللم�شفــــي   ، 2018/2/25م  �ملوؤرخ  �ل�شركــاء  التفاق  وفقا 

تتعلق  �لتي  �الأمور  كافة  فـي  �مل�شفـي  مر�جعـــــة  �جلميــــع  وعلـــى   ، �لغـري  �أمام  �لت�شفـية 

باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية عربي - حمافظــة �لظاهرة

هاتـف رقــم : 92161499

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفـي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

ر��سد بن �سعيد بن منذر �ملنذري 

�إعــــــــــالن

عن بـدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركـة �أبر�ج �ل�سليف �لتجارية - ت�سامنية

يعلـن ر��شد بن �شعيد بن منذر �ملنذري �أنـه يقـوم بت�شفـية �شركـــة �أبر�ج �ل�شليف �لتجارية - 

وفقا التفاق   ،  7055404 بالرقـم  �لـتجــــاري  �ل�شجــــل  �أمانــــة  لـــدى  و�مل�شجلــــة   ، ت�شامنيـــة 

�أمام  �لت�شفـية  فـي  �ل�شركة  ، وللم�شفـي وحــــده حق متثيــل  2018/2/10م  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�ل�شركـة  باأعمــال  تتعلق  �لتي  �الأمور  كافة  فـي  �مل�شفـي  ، وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة  �لغـري 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية عربي - حمافظــة �لظاهرة

�ش.ب : 760 ر.ب : 500

هاتـف رقــم : 99373334

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
�مل�سفـي

فاطمة بنت نا�سر بن حماد �ملقبالية  

�إعــــــــــالن

عـن بـدء �أعـمال �لت�سفـية ل�سركـة ينابيع فد� للتجارة - ت�سامنية

�أنـها تقـوم بت�شفـية �شركـــة ينابيع فد� للتجارة -  تعلـن فاطمة بنت نا�شر بن حماد �ملقبالية 

التفاق  وفقا   ،  7051166 بالرقـم  �لـتجـاري  �ل�شجــــل  �أمانــــة  لـــدى  و�مل�شجلــــة   ، ت�شامنيـــة 

�ل�شركاء �ملوؤرخ 2018/2/28م ، وللم�شفـية وحــــدها حق متثيــل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمام 

باأعمــال �ل�شركـة  ، وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�شفـية فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق  �لغـري 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية عربي - حمافظــة �لظاهرة

هاتـف رقــم : 92687070

كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفـية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

�سالح بن �سامل بن �سعيد �لغافري 

�إعــــــــــالن

عن بـدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركـة منارة �لظاهرة للتجارة - ت�سامنية

�أنـه يقـوم بت�شفـية �شركـــة منارة �لظاهرة للتجارة -  �لغافري  يعلـن �شالح بن �شامل بن �شعيد 

ت�شامنيــة ، و�مل�شجلــــة لـــدى �أمانــــة �ل�شجــــل �لـتجــــاري بالرقــــم 7043538 ، وفقـــا التفـــاق 

�ل�شركـــاء �ملــــوؤرخ 2018/3/5م ، وللم�شفـي وحــــده حق متثيــــل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمام 

�لغـري ، وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�شفـي فـي كافة �الأمور �لتـــي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركــــة 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية عربي - حمافظــة �لظاهرة

�ش.ب : 470 ر.ب : 515

هاتـف رقــم : 99015405

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفـي

عبد�للـه بن حممد بن علي �لبلو�سي وعلي بن حممد بن علي �لبلو�سي 

�إعــــــــــالن

عن بـدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركـة د�ر �مليناء للتجارة - ت�سامنية

�أنـهما  �لبلو�شي  علي  بن  حممد  بن  وعلي  �لبلو�شي  علي  بن  حممد  بن  عبد�للـه  يعلـن 

يقـومان بت�شفـية �شركـــة د�ر �مليناء للتجارة - ت�شامنية ، و�مل�شجلــــة لـــدى �أمانــــة �ل�شجــــل 

3106780 ، وللم�شفـيني وحــــدهمـــا حـــق متثيــل �ل�شركة فـي �لت�شفـية  �لـتجــــاري بالرقـم 

�أمام �لغـري ، وعلـــى �جلميع مر�جعة �مل�شفـيني فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية لوى - مركز �لوالية 

هاتـف رقــم : 92907260

كمــــا يدعــــو �مل�شفـيان مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـيني 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفـيان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

عبد�لعزيز بن �سليمان بن حميد �لو�ئلي 

�إعــــــــــالن

عن بـدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركـة �أرجاء �لظاهرة للتجارة - ت�سامنية

يعلـن عبد�لعزيز بن �شليمان بن حميد �لو�ئلي �أنـه يقـوم بت�شفـية �شركـــة �أرجاء �لظاهرة 

للتجارة - ت�شامنية ، و�مل�شجلــــة لـــدى �أمانــــة �ل�شجــــل �لـتجــــاري بالرقـم 1051828 ، وفقا 

التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2018/2/13م ، وللم�شفـي وحــــده حق متثيــل �ل�شركة فـي �لت�شفـية 

�أمام �لغـري ، وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�شفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية عربي - حمافظــة �لظاهرة

�ش.ب : 56 ر.ب : 511

هاتـف رقــم : 99777666

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
�مل�سفـي

حممد بن �سالح بن حارب �ل�ساحلي

�إعــــــــــالن

عن بـدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركـة �لربنوف للتجارة - تو�سية

يعلـن حممد بن �شالح بن حارب �ل�شاحلي �أنـه يقـوم بت�شفـية �شركـــة �لربنوف للتجارة - 

تو�شية ، و�مل�شجلــــة لـــدى �أمانــــة �ل�شجــــل �لـتجــــاري بالرقـم 3218805 ، وللم�شفـي وحــــده 

حق متثيــل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمام �لغـري ، وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�شفـي فـي كافة 

�الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية �خلابورة - حمافظــة �سمال �لباطنة

�ش.ب : 466 ر.ب : 326

هاتـف رقــم : 92170504

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
�مل�سفـي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

يو�سف بن عبد�للـه بن خمي�ش �لنخيلي

�إعــــــــــالن

عن بـدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركـة �سو�حي �حليل �حلديثة للتجارة - تو�سية

�أنـه يقـوم بت�شفـية �شركـــة �شو�حي �حليل  يعلـن يو�شف بن عبد�للـه بن خمي�ش �لنخيلي 

�حلديثة للتجارة - تو�شية ، و�مل�شجلــــة لـــدى �أمانــــة �ل�شجــــل �لـتجــــاري بالرقـم 1175416 ، 

وللم�شفـي وحــــده حق متثيــل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمام �لغـري ، وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة 

�مل�شفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية �سحم - مركز �لوالية 

�ش.ب : 422 ر.ب : 326

هاتـف رقــم : 99696907

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفـي

يو�سف بن �سامل بن حممد �لعلوي

�إعــــــــــالن

عن بـدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركـة مزون �لظاهرة للتجارة و�ملقاوالت - تو�سية

يعلـن يو�شف بن �شامل بن حممد �لعلوي �أنـه يقـوم بت�شفـية �شركـــة مزون �لظاهرة للتجارة 

 ،  1044265 بالرقـم  �لـتجــــاري  �ل�شجــــل  �أمانــــة  لـــدى  و�مل�شجلــــة   ، تو�شية   - و�ملقاوالت 

وللم�شفـي وحــــده حق متثيــل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمام �لغـري ، وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة 

�مل�شفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية �سحار - مركز �لوالية 

�ش.ب : 424 ر.ب : 311

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفـي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

عبا�ش بن علي بن �سالح �لعجمي

�إعــــــــــالن

عن بـدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركـة �أ�سر�ر �لطريف للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن عبا�ش بن علي بن �شالح �لعجمي �أنـه يقـوم بت�شفـية �شركـــة �أ�شر�ر �لطريف للتجارة 

و�ملقـــاوالت - ت�شامنيــــة ، و�مل�شجلـــــة لـــدى �أمانــــة �ل�شجــــــل �لـتجـــــاري بالرقـــــم 1062349 ، 

وللم�شفـي وحــــده حق متثيــل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمام �لغـري ، وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة 

�مل�شفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية �ل�سيب - مركز �لوالية  

�ش.ب : 98 ر.ب : 327

هاتـف رقــم : 99018948

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفـي

عي�سى بن عبا�ش بن عبد�للـه �لبحر�ين

�إعــــــــــالن

عن بـدء �أعمال �لت�سفـية 

ل�سركـة عي�سى بن عبا�ش بن عبد�للـه �لبحر�ين و�أوالده للتجارة - تو�سية

يعلـن عي�شى بن عبا�ش بن عبد�للـه �لبحر�ين �أنـه يقـوم بت�شفـية �شركـــة عي�شى بن عبا�ش بن 

عبد�للـه �لبحر�ين و�أوالده للتجارة - تو�شية ، و�مل�شجلــــة لـــدى �أمانــــة �ل�شجــــل �لـتجــــاري 

بالرقـم 3310094 ،  وللم�شفـي وحــــده حق متثيــل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمام �لغـري ، وعلـــى 

�جلميـع مر�جعـة �مل�شفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي : 

مركز �لوالية - والية �سحار

�ش.ب : 897 ر.ب : 311

هاتـف رقــم : 98875857

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفـي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

�سامل بن �سيف بن علي �ملعمري

�إعــــــــــالن

عن بـدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركـة جوهرة �لردة للتجارة - ت�سامنية

 - للتجارة  �لردة  �شركة جوهرة  بت�شفـية  يقـوم  �أنـه  �ملعمري  علي  بن  �شيف  بن  �شامل  يعلن 

ت�شامنية ، و�مل�شجلــــة لـــدى �أمانــــة �ل�شجــــل �لـتجــاري بالرقم 1637282 ، وللم�شفي وحــــده 

حق متثيــل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمام �لغـري ، وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�شفـي فـي كافة 

�الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية �ل�سيب - مركز �لوالية  

�ش.ب : 413 ر.ب : 112

هاتـف رقــم : 95257000

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفـي

ر��سد بن علي بن خليفة �ل�سافعي 

�إعــــــــــالن

عن بـدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركـة ر��سد �ل�سافعي �لوطنية �ش.م.م

يعلـن ر��شد بن علي بن خليفة �ل�شافعي  �أنـه يقـوم بت�شفـية �شركـــة ر��شد �ل�شافعي �لوطنية 

�ش.م.م ، و�مل�شجلــــة لـــدى �أمانــــة �ل�شجــــل �لـتجــــاري بالرقـم 1067885 ، وللم�شفـي وحــــده 

حق متثيــل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمام �لغـري ، وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة �مل�شفـي فـي كافة 

�الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية �سحار - مركز �لوالية  

هاتـف رقــم : 99881426

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

�مل�سفـي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

فهد بن �صيف بن فا�صل ال�صوافـي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة روافد التكافل - ت�صامنية

يعلــن فهــد بــن �شيــــف بــــن فا�شـــل ال�شوافـــي اأنــــه يقــــــوم بت�شفيـــة �شركـــة روافــــد التكافــــــل -

ت�شامنية ، وامل�شجلة لدى اأمانـة ال�شـجـل الـتجاري بالرقـــم 1274782 ، وفقـا التفاق ال�شركــاء 

املــوؤرخ 2018/2/6م ، وللم�شفـــي وحـــده حـــــق متثيـــــل ال�شركــة فـي الت�شفيـــة اأمـــام الغـــيـر ،

على  ال�شركة  باأعمال  تتعلـق  التــي  االأمــــور  كافــــة  فـي  امل�شفـي  مراجعـــة  اجلميــع  وعلى 

العنوان االآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب : 979 ر.ب : 511

هاتف رقم : 99353009 

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�صفــــي

�صامل بن عبداللـه بن نا�صر اآل عبد ال�صالم

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية

 ل�صركة مدر�صة الفاروق اخلا�صة �صامل عبداللـه و�صركاه - ت�صامنية

يعلن �شامل بن عبداللـه بن نا�شر اآل عبد ال�شالم اأنــه يقــوم بت�شفية �شركة مدر�شة الفاروق 

اخلا�شــة �شالــم عبداللــه و�شركــاه - ت�شامنيـة ، وامل�شجلــة لـدى اأمانـــة ال�شـجــل الـتجـاري 

بالرقـــم 3065367 ، وللم�شفــــي وحـــده حـــــق متثيـــــل ال�شركــة فـي الت�شفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ،

على  ال�شركة  باأعمال  تتعلـق  التــي  االأمــــور  كافــــة  فـي  امل�شفـي  مراجعـــة  اجلميــع  وعلى 

العنوان االآتـي :

والية �صحم - مركز الوالية

هاتف رقم : 99323391 

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

عبا�س بن علي بن مراد البلو�صي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأحمد بن عبداللـه بن علي ال�صبلي للتجارة - ت�صامنية

يعلن عبا�س بن علي بن مراد البلو�شي اأنــه يقــوم بت�شفية �شركة اأحمد بن عبداللـه بن علي 

ال�شبلي للتجارة - ت�شامنية ، وامل�شجلــة لـدى اأمانـــة ال�شـجــل الـتجـاري بالرقـــم 3307808 ،

اجلميــع  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�شفيــــة  فـي  ال�شركــة  متثيـــــل  حـــــق  وحـــده  وللم�شفــــي 

مراجعـــة امل�شفـي فـي كافــــة االأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان االآتـي :

والية �صحار - مركز الوالية

�ص.ب : 611 ر.ب : 311

هاتف رقم : 99475005 

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي

نا�صر بن را�صد بن عبداللـه الناعبي 

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صاطئ احلظرية للتجارة - ت�صامنية

يعلن نا�شر بن را�شد بن عبداللـه الناعبي اأنــه يقــوم بت�شفية �شركة �شاطئ احلظرية للتجارة -

ت�شامنية ، وامل�شجلــة لـدى اأمانـــة ال�شـجــل الـتجـاري بالرقـــم 3144330 ، وللم�شفــــي وحـــده 

حـــــق متثيـــــل ال�شركــة فـي الت�شفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـي فـي 

كافــــة االأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان االآتـي :

والية �صحار - مركز الوالية

�ص.ب : 808 ر.ب : 311

هاتف رقم : 92814440 

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

�صامل بن علي بن �صعيد الكلباين

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة ربوع النجيد للتجارة - ت�صامنية   

اأنه يقوم بت�شفية �شركـة ربوع النجيد للتجارة -  يعلن �شامل بن علي بن �شعيد الكلباين 

ت�شامنية ، وامل�شجلــة لدى اأمانـــة ال�شجل الـتجاري بالرقم 7023375 ، وللم�شــفـــي وحــــده 

، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي  الغــــري  اأمــــام  الت�شفيــة  فـــــي  ال�شركـة  حــق متثيــــل 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب : 454 ر.ب : 511

هاتف رقم : 95895586

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي

يا�صر بن �صعيد بن �صامل ال�صام�صي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اآفاق الربميي الع�صرية للتجارة - ت�صامنية

يعلن يا�شر بن �شعيد بن �شامل ال�شام�شي اأنــه يقــوم بت�شفية �شركة اآفاق الربميي الع�شرية 

للتجــارة - ت�شامنيـــة ، وامل�شجلة لـدى اأمانـة ال�شـجـل الـتجاري بالرقـم 1229949 ،  وللم�شفي 

وحـــده حـــــق متثيـــــل ال�شركــة فـي الت�شفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـي 

فـي كافــــة االأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان االآتـي :

والية �صحم - مركز الوالية

هاتف رقم : 96069238 

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

غامن بن العمر بن حمود احلر�صو�صي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صفوة البادية للتجارة - ت�صامنية

البادية  �شفوة  �شركة  بت�شفية  يقــوم  اأنــه  احلر�شو�شي  بن حمود  العمر  بن  يعلن غامن 

للتجارة - ت�شامنية ، وامل�شجلــة لـــدى اأمانـــة ال�شـجــل الـتجـــاري بالرقـــم 5145066 ، وفقا 

لقرار جمعية ال�شركاء املوؤرخ 2018/2/21م ، وللم�شفـــي وحـــده حـــــق متثيـــــل ال�شركــة فـي 

الت�شفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـي فـي كافــــة االأمــــور التــي تتعلـق 

باأعمال ال�شركة على العنوان االآتـي :

�ص.ب : 20 ر.ب : 711

هاتف رقم : 92255433 

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي

خالد بن �صامل بن را�صد املقبايل

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة مناظر لوى اخل�صراء للتجارة �س.م.م

يعلن خالد بن �شامل بن را�شد املقبايل اأنــه يقــوم بت�شفية �شركة مناظر لوى اخل�شراء 

للتجارة �س.م.م ، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شـجــل الـتجـــاري بالرقـــم 1217634 ، وللم�شفـــي 

وحده حق متثيـــــل ال�شركــة فـي الت�شفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـي 

فـي كافــــة االأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان االآتـي :

والية لوى - مركز الوالية

هاتف رقم : 99219072 

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

عي�صى بن حممد بن علي البو�صعيدي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأ�صيل الهمبار املتحدة - تو�صية

يعلـــن عي�شـــى بـــن حممـــد بـــن علـــي البو�شعيــدي اأنــه يقــوم بت�شفية �شركة اأ�شيل الهمبار 

املتحدة - تو�شية ، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شـجــل الـتجـــاري بالرقـــم 1165547 ، وللم�شفـــي 

وحده حق متثيـــــل ال�شركــة فـي الت�شفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـي 

فـي كافــــة االأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان االآتـي :

والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم : 96112376 

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي

حممد بن �صويدان بن اأحمد اخلزميي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اخلزميي واملعلم للطابوق والبالط �س.م.م

يقــوم بت�شفية �شركة اخلزميي واملعلم  اأنــه  اأحمد اخلزميي  �شويدان بن  يعلن حممد بن 

للطابــوق والبــالط �س.م.م ، وامل�شجلــة لــدى اأمانـــة ال�شـجــل الـتجـــاري بالرقـــم 1041240 ،

وللم�شفـــي وحده حق متثيـــــل ال�شركــة فـي الت�شفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميــع مراجعـــة 

امل�شفـي فـي كافــــة االأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان االآتـي :

والية �صنا�س - مركز الوالية 

�ص.ب : 420 ر.ب : 323

هاتف رقم : 99711016 

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية

 ل�صركة علي وحممد اأبناء �صويدان بن اأحمد اخلزميي - ت�صامنية

علـــي وحممـــد  �شركــــة  بت�شفـــية  يقــوم  اأنــه  اأحمد اخلزميي  بن  �شويدان  بن  يعلن حممد 

اأبناء �شويدان بن اأحمد اخلزميي - ت�شامنية ، وامل�شجلــة لــدى اأمانـــة ال�شـجــل الـتجـــاري 

 ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�شفيــــة  ال�شركــة فـي  ، وللم�شفـي وحده حق متثيـــــل   3040992 بالرقـــم 

علــى  ال�شركــة  باأعمــال  تتعلـــق  التــي  االأمــــور  كافــــة  فـي  امل�شفـي  مراجعـــة  اجلميــع  وعلى 

العنوان االآتـي :

والية �صنا�س - مركز الوالية 

�ص.ب : 420 ر.ب : 323

هاتف رقم : 99711016 

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�صفــــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية

 ل�صركة حممد بن �صويدان اخلزميي واأوالده للتجارة - تو�صية 

يعلن حممد بن �شويدان بن اأحمد اخلزميي اأنــه يقــوم بت�شفية �شركة حممد بن �شويدان 

بالرقـــم  الـتجـــاري  ال�شـجــل  اأمانـــة  لــدى  ، وامل�شجلــة  واأوالده للتجارة - تو�شية  اخلزميي 

وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�شفيــــة  فـي  ال�شركــة  متثيـــــل  حق  وحده  وللم�شفـــي   ،  3127532

العنوان  على  ال�شركة  باأعمال  تتعلـق  التــي  االأمــــور  كافــــة  فـي  امل�شفـي  مراجعـــة  اجلميــع 

االآتـي :

والية �صنا�س - مركز الوالية 

�ص.ب : 420 ر.ب : 323

هاتف رقم : 99711016 

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأبو را�صد اخلزميي للتجارة واملقاوالت - تو�صية 

يعلن حممد بن �شويدان بن اأحمد اخلزميي اأنــه يقــوم بت�شفية �شركة اأبو را�شد اخلزميي 

للتجارة واملقاوالت - تو�شية ، وامل�شجلــة لــدى اأمانـــة ال�شـجــل الـتجـــاري بالرقـــم 8055300 ،

وللم�شفـــي وحده حق متثيـــــل ال�شركــة فـي الت�شفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميــع مراجعـــة 

امل�شفـي فـي كافــــة االأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان االآتـي :

والية �صنا�س - مركز الوالية 

�ص.ب : 420 ر.ب : 323

هاتف رقم : 99711016 

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأبو نواف اخلزميي و�صركاه للتجارة �س.م.م 

يعلن حممد بن �شويدان بن اأحمد اخلزميي اأنــه يقــوم بت�شفية �شركة اأبو نواف اخلزميي 

و�شركــاه للتجــارة �س.م.م ، وامل�شجلــة لــــدى اأمانـــــة ال�شـجــــل الـتجـــاري بالرقـــــم 3308812 ،

وللم�شفـــي وحده حق متثيـــــل ال�شركــة فـي الت�شفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميــع مراجعـــة 

امل�شفـي فـي كافــــة االأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان االآتـي :

والية �صنا�س - مركز الوالية 

�ص.ب : 420 ر.ب : 423

هاتف رقم : 99711016 

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

عبداللـه بن حممد بن �صويدان اخلزميي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة رمي زعبيل للتجارة - ت�صامنية 

يعلن عبداللـه بن حممد بن �شويدان اخلزميي اأنــه يقــوم بت�شفية �شركة رمي زعبيل للتجارة -

ت�شامنية ، وامل�شجلــة لــــدى اأمانة ال�شـجــــل الـتجـــاري بالرقـــــم 1152871 ، وللم�شفـــي وحده 

فـي  امل�شفـي  وعلى اجلميــع مراجعـــة   ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�شفيــــة  فـي  ال�شركــة  حق متثيـــــل 

كافــــة االأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان االآتـي :

والية �صنا�س - مركز الوالية 

�ص.ب : 324 ر.ب : 420

هاتف رقم : 99661178

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�صفــــي

مبارك بن اإبراهيم بن مبارك ال�صيزاوي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية

 ل�صركة مبارك بن اإبراهيم بن مبارك ال�صيزاوي و�صريكه - ت�صامنية 

يعلـن مبــارك بـن اإبراهيـم بـــن مبــارك ال�شيــــزاوي اأنـــــه يقـــــوم بت�شفيــــة �شركـــــة مبــــارك بن

ال�شـجــــل  اأمانة  لــــدى  وامل�شجلــة   ، ت�شامنيــة   - و�شريكــه  ال�شيــزاوي  مبـــارك  بن  اإبراهيــم 

الـتجـــاري بالرقـــــم 8056919 ، وللم�شفـــي وحــده حــق متثيـــــل ال�شركــــة فـي الت�شفيــــة اأمـــام 

الغـــيـــر ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـي فـي كافــــة االأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة 

على العنوان االآتـي :

والية �صحار - مركز الوالية 

هاتف رقم : 99209969

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

عبداللـه بن �صامل بن حمد الغافري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأ�صواء النيل للتجارة - ت�صامنية 

يعلن عبداللـه بن �شامل بن حمد الغافري اأنــه يقــوم بت�شفية �شركة اأ�شواء النيل للتجارة -

، وفقا التفاق   2154595 بالرقـــــم  الـتجـــاري  ال�شـجــــل  اأمانـــة  لــــدى  وامل�شجلــة   ، ت�شامنيــة 

ال�شركاء املوؤرخ 2018/2/28م ، وللم�شفـــــي وحــده حــق متثيـــــل ال�شركــــة فـي الت�شفيــــة اأمـــام 

الغـــيـــر ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـي فـي كافــــة االأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة 

على العنوان االآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب : 974 ر.ب : 511 

هاتف رقم : 92121004

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي

را�صد بن حممد بن �صليمان املعمري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة نربا�س عربي للتجارة - ت�صامنية 

يعلن را�شد بن حممد بن �شليمان املعمري اأنــه يقــوم بت�شفية �شركة نربا�س عربي للتجارة -

، وفقا التفاق   7075120 بالرقـــــم  الـتجـــاري  ال�شـجــــل  اأمانـــة  لــــدى  وامل�شجلــة   ، ت�شامنيــة 

ال�شركاء املوؤرخ 2018/2/10م ، وللم�شفـــــي وحــده حــق متثيـــــل ال�شركــــة فـي الت�شفيــــة اأمـــام 

الغـــيـــر ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـي فـي كافــــة االأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة 

على العنوان االآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب : 846 ر.ب : 511 

هاتف رقم : 99354451

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

�صامل بن مبارك بن �صامل الوائلي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأ�صوار اخلليج احلديثة �س.م.م

يعلن �شامل بن مبارك بن �شامل الوائلي اأنــه يقــوم بت�شفية �شركة اأ�شوار اخلليج احلديثة 

�س.م.م ، وامل�شجلــة لــــدى اأمانـــة ال�شـجــــل الـتجـــاري بالرقـــــم 1083241 ، وفقا لقرار جمعية 

ال�شركاء املوؤرخ 2018/2/21م ، وللم�شفـــــي وحــده حــق متثيـــــل ال�شركــــة فـي الت�شفيــــة اأمـــام 

الغـــيـــر ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـي فـي كافــــة االأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة 

على العنوان االآتـي :

�ص.ب : 947 ر.ب : 511 

هاتف رقم : 99364662

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي

اإميان بنت نا�صر بن خلف النا�صرية

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأ�صوار العني للتجارة - ت�صامنية 

تعلن اإميان بنت نا�شر بن خلف النا�شرية اأنــها تقــوم بت�شفية �شركة اأ�شوار العني للتجارة - 

التفاق  وفقا   ،  7077807 بالرقـــــم  الـتجـــاري  ال�شـجــــل  اأمانـــة  لــــدى  وامل�شجلــة   ، ت�شامنية 

الت�شفيــــة  فـي  ال�شركــــة  متثيـــــل  حــق  وحــدها  وللم�شفـــــية   ، 2018/3/1م  املوؤرخ  ال�شركاء 

باأعمال  تتعلـق  التــي  االأمــــور  كافــــة  فـي  امل�شفـية  مراجعـــة  اجلميــع  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـــام 

ال�شركة على العنوان االآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب : 2007 ر.ب : 511 

هاتف رقم : 71147004

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعاءاتهـــــم �شــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفـيـــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

زينب بنت اأحمد بن عبداللـه املقبالية

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ب�صاتني الهمبار - تو�صية 

تعلن زينب بنت اأحمد بن عبداللـه املقبالية اأنــها تقــوم بت�شفية �شركة ب�شاتني الهمبار -

تو�شية ، وامل�شجلــة لــــدى اأمانـــة ال�شـجــــل الـتجـــاري بالرقـــــم 1119723 ، وللم�شفـــــية وحــدها 

حــق متثيـــــل ال�شركــــة فـي الت�شفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـية فـي 

كافــــة االأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان االآتـي :

والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب : 868 ر.ب : 311 

هاتف رقم : 96113376

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعاءاتهـــــم �شــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفـيـــة

عادل بن مراد بن عبداللـه البلو�صي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة واحة �صنا�س احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلن عادل بن مراد بن عبداللـه البلو�شي اأنــه يقــوم بت�شفية �شركة واحة �شنا�س احلديثة 

للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية ، وامل�شجلة لدى اأمانـــة ال�شـجـل الـتجاري بالرقــم 1184588 ،

وللم�شفــي وحده حــق متثيــل ال�شركــة فـي الت�شفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميــع مراجعـــة 

امل�شفـي فـي كافــــة االأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان االآتـي :

والية �صنا�س - مركز الوالية

�ص.ب : 21 ر.ب : 324 

هاتف رقم : 97111972

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

�صعد بن م�صعود بن بخيت املقبايل 

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة طموح امل�صتقبل العاملية للتجارة واملقاوالت �س.م.م

يعلن �شعد بن م�شعود بن بخيت املقبايل اأنــه يقــوم بت�شفية �شركة طموح امل�شتقبل العاملية 

للتجـــارة واملقـــاوالت �س.م.م ، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شـجـل الـتجـاري بالرقــم 1271168 ،

اجلميــع  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�شفيــــة  فـي  ال�شركــــة  متثيـــــل  حــق  وحــده  وللم�شفـــــي 

مراجعـــة امل�شفـي فـي كافــــة االأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان االآتـي :

والية ال�صيب - مركز الوالية

�ص.ب : 226 ر.ب : 320 

هاتف رقم : 98898929

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي

حميد بن حممد بن حميد الر�صادي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة م�صاريع الفتح اجلديدة �س.م.م

يعلن حميد بن حممد بن حميد الر�شادي اأنــه يقــوم بت�شفية �شركة م�شاريع الفتح اجلديدة 

�س.م.م ، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شـجـل الـتجـاري بالرقــم 1084469 ، وفقا لقرار جمعية 

ال�شركاء املوؤرخ 2018/2/15م ، وللم�شفـــــي وحــده حــق متثيـــــل ال�شركــــة فـي الت�شفيــــة اأمـــام 

الغـــيـــر ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـي فـي كافــــة االأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة 

على العنوان االآتـي :

�ص.ب : 16 ر.ب : 112 

هاتف رقم : 99011450

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي
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ماجد بن �صليمان بن حمود الكندي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة االأكحل للخدمات والتجارة - ت�صامنية

للخدمات  االأكحل  �شركة  بت�شفية  يقــوم  اأنــه  الكندي  حمود  بن  �شليمان  بن  ماجد  يعلن 

والتجارة - ت�شامنية ، وامل�شجلـــة لدى اأمانـــة ال�شـجـل الـتجـاري بالرقــم 1625098 ، وفقا 

التفاق ال�شركاء املوؤرخ 2018/2/3م ، وللم�شفـــــي وحــده حــق متثيـــــل ال�شركــــة فـي الت�شفيــــة 

باأعمال  تتعلـق  التــي  االأمــــور  كافــــة  فـي  امل�شفـي  مراجعـــة  اجلميــع  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـــام 

ال�شركة على العنوان االآتـي :

الوادي الكبري - والية مطرح - حمافظة م�صقط

�ص.ب : 1037 ر.ب : 117 

هاتف رقم : 99433305

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�صفــــي

خالد بن علي بن �صامل ال�صواعي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة جمان العاملية للكهرباء والطاقة �س.م.م

يعلن خالد بن علي بن �شامل ال�شواعي اأنــه يقــوم بت�شفية �شركة جمان العاملية للكهرباء 

والطاقة �س.م.م ، وامل�شجلـة لــدى اأمانـــة ال�شـجـل الـتجـاري بالرقــم 1194645 ، وفقا التفاق 

ال�شركـــاء املــوؤرخ 2017/12/26م ، وللم�شفـــــي وحـــده حـــق متثيـــــل ال�شركــــة فــــي الت�شفيــــة 

باأعمــال  التــــي تتعلــــق  ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـي فـي كافــــة االأمــــور  الغـــيـــر  اأمـــام 

ال�شركة على العنوان االآتـي :

اخلوير - بناية املايا - مكتب رقم : 401

�ص.ب : 1723 ر.ب : 130 العذيبة 

هاتف رقم : 99871018

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�صفــــي
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�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة روابي احلفري للتجارة �س.م.م

يعلن خالد بن علي بن �شامل ال�شواعي اأنــه يقــوم بت�شفية �شركة روابي احلفري للتجارة 

�س.م.م ، وامل�شجلـة لــدى اأمانـــة ال�شـجـل الـتجـاري بالرقــم 1012026 ، وفقا التفاق ال�شركاء 

 ، الغيـــر  اأمـام  الت�شفيـة  ال�شركـة فـي  ، وللم�شفي وحده حـــق متثيل  2017/12/26م  املوؤرخ 

التــي تتعلـــــق باأعمـــال ال�شركــــة علـــى  وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـي فـي كافــــة االأمــــور 

العنوان االآتـي :

اخلوير - بناية املايا - مكتب رقم : 401

�ص.ب : 1723 ر.ب : 130 العذيبة 

هاتف رقم : 99871018

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة جمان العاملية لالأغذية �س.م.م

يعلن خالد بن علي بن �شامل ال�شواعي اأنــه يقــوم بت�شفية �شركة جمان العاملية لالأغذية 

�س.م.م ، وامل�شجلـة لــدى اأمانـــة ال�شـجـل الـتجـاري بالرقــم 1194645 ، وفقا التفاق ال�شركاء 

املوؤرخ 2017/12/26م ، وللم�شفي وحــده حــق متثيــل ال�شركـــة فـي الت�شفية اأمام الغـيـر ، 

وعلى اجلميــع مراجعة امل�شفـي فـي كافــــة االأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان 

االآتـي :

اخلوير - بناية املايا - مكتب رقم : 401

�ص.ب : 1723 ر.ب : 130 العذيبة 

هاتف رقم : 99871018

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

عبداللـه بن حمد بن �صيف العربي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة املدينة اجلديدة للعقارات �س.م.م

اجلديـــدة  املدينـــة  �شركـــة  بت�شفيــة  يقــوم  اأنـــه  العبـري  �شيف  بن  حمد  بن  عبداللـه  يعلن 

للعقارات �س.م.م ، وامل�شجلـة لــدى اأمانـــة ال�شـجـل الـتجـاري بالرقــم 1071036 ، وفقا التفاق 

ال�شركاء املوؤرخ 2018/1/28م ، وللم�شفـــي وحــده حــق متثيـــــل ال�شركــــة فـي الت�شفيــــة اأمـــام 

الغـــيـــر ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـي فـي كافــــة االأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة 

على العنوان االآتـي :

حمافظة م�صقط

�ص.ب : 989 ر.ب : 117 

هاتف رقم : 95129291

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�صفــــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة رذاذ �صحار للتجارة واملقاوالت - تو�صية

يعلن عبداللـه بن حمد بن �شيف العبـري اأنـــه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة رذاذ �شحار للتجارة 

، وفقا   1019119 بالرقــم  الـتجـاري  ال�شـجـل  اأمانـــة  لــدى  وامل�شجلـة   ، واملقاوالت - تو�شية 

فـــي  ال�شركــــة  متثيـــــل  حــــق  وحــده  وللم�شفـــي   ، 2018/1/28م  املـــوؤرخ  ال�شركـــاء  التفـــاق 

الت�شفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـي فـي كافــــة االأمــــور التــي تتعلـق 

باأعمال ال�شركة على العنوان االآتـي :

حمافظة م�صقط

�ص.ب : 989 ر.ب : 117 

هاتف رقم : 95129291

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

�صقر بن حمد بن �صليمان العامري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ميدان اخلري �س.م.م

يعلن �شقر بن حمد بن �شليمان العامري اأنـــه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة ميدان اخلري �س.م.م ،

وامل�شجلـة لــدى اأمانـــة ال�شـجـل الـتجـاري بالرقــم 1141131 ، وفقا لقرار جمعية ال�شركاء 

 ، الغـــيـر  اأمام  الت�شفيـة  فـي  ال�شركـة  ، وللم�شفـــي وحـده حـق متثيــل  2018/2/19م  املوؤرخ 

وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة االأمــــور التــي تتعلــــق باأعمـــال ال�شركـــة علــــى 

العنوان االآتـي :

�ص.ب : 121 ر.ب : 228 

هاتف رقم : 96609044

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�صفــــي

اإبراهيم بن حمد بن �صيف العربي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اإطاللة امللدة للتجارة �س.م.م

يعلن اإبراهيم بن حمد بن �شيف العبـري اأنـــه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة اإطاللة امللدة للتجارة 

�س.م.م ، وامل�شجلـة لــدى اأمانـــة ال�شـجـل الـتجـاري بالرقــم 1014071 ، وفقا التفاق ال�شركاء 

 ، الغري  اأمام  الت�شفيـة  فـي  ال�شركة  وللم�شفـــي وحــده حــق متثيــــل   ، 2018/1/29م  املوؤرخ 

على  ال�شركة  باأعمال  تتعلـق  التــي  االأمــــور  كافــــة  فـي  امل�شفـي  مراجعـــة  اجلميــع  وعلى 

العنوان االآتـي :

حمافظة م�صقط

�ص.ب : 412 ر.ب : 314 

هاتف رقم : 99602309

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

خمي�س بن �صامل بن خمي�س احل�صني

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة درة املدرة للتجارة - تو�صية

يعلن خمي�س بن �شامل بن خمي�س احل�شني اأنـــه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة درة املدرة للتجارة - 

تو�شية ، وامل�شجلـة لــدى اأمانـــة ال�شـجـل الـتجـاري بالرقــم 5134277 ، وفقا لقرار جمعية 

اأمام  الت�شفيـة  ال�شركـة فـي  ، وللم�شفـــي وحـده حـق متثيــل  2018/2/19م  املوؤرخ  ال�شركاء 

الغـــيـر ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـي فـي كافــــة االأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة 

على العنوان االآتـي :

�ص.ب : 1360 ر.ب : 111 

هاتف رقم : 99350999

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�صفــــي

هالل بن خلفان بن �صعيد الفوري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة احلديقة الذهبية للمواد الغذائية الدولية �س.م.م

يعلن هالل بن خلفان بن �شعيد الفوري اأنـــه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة احلديقة الذهبية للمواد 

 ،  1178422 بالرقــم  الـتجـاري  ال�شـجـل  اأمانـــة  لــدى  وامل�شجلـة   ، �س.م.م  الدولية  الغذائية 

فـي  ال�شركـة  متثيــل  حـق  وحـده  وللم�شفـــي   ، 2018/2/12م  املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا 

تتعلـق  التــي  االأمــــور  كافــــة  فـي  امل�شفـي  مراجعـــة  اجلميــع  وعلى   ، الغـــيـر  اأمام  الت�شفيـة 

باأعمال ال�شركة على العنوان االآتـي :

والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

�ص.ب : 1135 ر.ب : 114 

هاتف رقم : 91406869

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�صفــــي 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

�صعيد بن خمي�س بن حميد الكلباين

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأجماد الظاهرة احلديثة �س.م.م

الظاهرة  اأجماد  �شركـــة  بت�شفيــة  يقــوم  اأنـــه  الكلباين  حميد  بن  خمي�س  بن  �شعيد  يعلن 

احلديثة �س.م.م ، وامل�شجلـة لــدى اأمانـــة ال�شـجـل الـتجـاري بالرقــم 1076766 ، وللم�شفـــي 

وحـده حـق متثيــل ال�شركـة فـي الت�شفيـة اأمام الغـــيـر ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـي فـي 

كافــــة االأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان االآتـي :

اخلو�س - والية ال�صيب 

�ص.ب : 497 ر.ب : 132 

هاتف رقم : 96209733

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي

عامر بن �صعيد بن عمر النعماين

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة الكوا�صر العاملية �س.م.م

يعلن عامر بن �شعيد بن عمر النعماين اأنــه يقــوم بت�شفية �شركة الكوا�شر العاملية �س.م.م ، 

وامل�شجلة لــدى اأمانـــة ال�شـجـل الـتجـاري بالرقــم 1050215 ، وللم�شفـــــي وحــده حــق متثيـــــل 

ال�شركــــة فـي الت�شفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـي فـي كافــــة االأمــــور 

التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان االآتـي :

�ص.ب : 65 ر.ب : 131 

هاتف رقم : 99465886

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي

-180-



اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

علي بن ناظم بن علي الفار�صي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة الالزورد املتحدة - ت�صامنية

يعلن علي بن ناظم بن علي الفار�شي اأنــه يقــوم بت�شفية �شركة الالزورد املتحدة - ت�شامنية ،

املوؤرخ  ال�شركاء  وفقا التفاق   ،  1791540 بالرقــم  الـتجـاري  ال�شـجـل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلة 

2018/2/20م ، وللم�شفـــــي وحــده حــق متثيـــــل ال�شركــــة فـي الت�شفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى 

العنوان  على  ال�شركة  باأعمال  تتعلـق  التــي  االأمــــور  كافــــة  فـي  امل�شفـي  مراجعـــة  اجلميــع 

االآتـي :

�ص.ب : 696 ر.ب : 132 اخلو�س 

هاتف رقم : 92999292

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�صفــــي

ح�صن بن �صعيد بن حممد البلو�صي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة م�صاريع ح�صن واأمني - ت�صامنية

يعلــن ح�شــن بن �شعيـد بن حممد البلو�شي اأنــه يقــوم بت�شفية �شركة م�شاريع ح�شن واأمني -

ت�شامنية ، وامل�شجلة لــدى اأمانـة ال�شـجـل الـتجـاري بالرقــم 1737708 ، وفقا لقرار جمعية  

ال�شركاء املوؤرخ 2018/2/21م ، وللم�شفـــي وحــده حــق متثيـــــل ال�شركــــة فـي الت�شفيــــة اأمـــام 

التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة  الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعـة امل�شفـي فـي كافــــة االأمــــور 

على العنوان االآتـي :

�ص.ب : 208 ر.ب : 115

هاتف رقم : 99218094

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�صفــــي
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خالد بن عبدالرحمن بن حممد الزدجايل

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأبو وليد املتكاملة - تو�صية

يعلن خالد بن عبدالرحمن بن حممد الزدجايل اأنــه يقــوم بت�شفية �شركة اأبو وليد املتكاملة -

1105117 ، وفقا لقرار جمعية   اأمانـة ال�شـجـل الـتجـاري بالرقــم  ، وامل�شجلة لــدى  تو�شية 

ال�شركاء املوؤرخ 2018/2/19م ، وللم�شفـــي وحــده حــق متثيـــــل ال�شركــــة فـي الت�شفيــــة اأمـــام 

التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة  الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعـة امل�شفـي فـي كافــــة االأمــــور 

على العنوان االآتـي :

�ص.ب : 432 ر.ب : 122

هاتف رقم : 99322759

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�صفــــي

زهري بن عدنان بن ح�صن اللواتي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ال�صكون املتميزة �س.م.م

يعلن زهري بن عدنان بن ح�شن اللواتي اأنــه يقــوم بت�شفية �شركة ال�شكون املتميزة �س.م.م ،

ال�شركاء  ، وفقا لقرار جمعية   1113998 بالرقــم  الـتجـاري  ال�شـجـل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلة 

املوؤرخ 2018/2/5م ، وللم�شفـــي وحــده حــق متثيـــــل ال�شركــــة فـي الت�شفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، 

وعلى اجلميـع مراجعـة امل�شفـي فـي كافــــة االأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان 

االآتـي :

�ص.ب : 451 ر.ب : 116

هاتف رقم : 91154110

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�صفــــي
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حممد بن �صامل بن عبيد املعمري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة الطاقة املتحدة للتجارة �س.م.م

يعلن حممد بن �شامل بن عبيد املعمري اأنــه يقــوم بت�شفية �شركة الطاقة املتحدة للتجارة 

�س.م.م ، وامل�شجلة لــدى اأمانـة ال�شـجـل الـتجـاري بالرقــم 1050812 ، وللم�شفـــي وحــده حــق 

متثيـــــل ال�شركــــة فـي الت�شفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعـة امل�شفـي فـي كافــــة 

االأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان االآتـي :

والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم : 92658551

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�صفــــي

خالد بن اأحمد بن علي الكلباين

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صموخ املعايل املا�صية - ت�صامنية

يعلــن خالــد بــن اأحمــد بن علــي الكلبانــي اأنــه يقــوم بت�شفيـة �شركة �شموخ املعايل املا�شية -

ت�شامنية ، وامل�شجلة لـدى اأمانـة ال�شـجـل الـتجـاري بالرقــم 1236248 ، وفقا التفاق ال�شركاء 

املوؤرخ 2018/2/10م ، وللم�شفـــي وحــده حــق متثيـــــل ال�شركــــة فـي الت�شفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، 

وعلى اجلميـع مراجعـة امل�شفـي فـي كافــــة االأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان 

االآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب : 80 ر.ب : 511

هاتف رقم : 94440740

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�صفــــي
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غالب بن علي بن خمي�س العربي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة بوابة ال�صاروج احلديثة - ت�صامنية

 - احلديثة  ال�شاروج  بوابة  �شركة  بت�شفيـة  يقــوم  اأنــه  العربي  خمي�س  بن  علي  بن  غالب  يعلــن 

ت�شامنية ، وامل�شجلة لـدى اأمانـة ال�شـجـل الـتجـاري بالرقــم 1108254 ، وفقا التفاق ال�شركاء 

املوؤرخ 2018/2/15م ، وللم�شفـــي وحــده حــق متثيـــــل ال�شركــــة فـي الت�شفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، 

وعلى اجلميـع مراجعـة امل�شفـي فـي كافــــة االأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان 

االآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب : 749 ر.ب : 511

هاتف رقم : 99558664

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي

الوليد بن حميد بن خلفان املحرمي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة الوليد املحرمي واإخوانه للتجارة - ت�صامنية

اأنــه يقــوم بت�شفيـــة �شركة الوليد املحرمي  يعلــن الوليــد بن حميـــد بن خلفــان املحرمي 

واإخوانه للتجــارة - ت�شامنية ، وامل�شجلة لـدى اأمانـة ال�شـجـل الـتجـاري بالرقــم 1086322 ،

ال�شركــــة فـي  ، وللم�شفـــي وحــده حــق متثيـــــل  2018/2/16م  املوؤرخ  ال�شركاء  وفقا التفاق 

اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعـة امل�شفـي فـي كافــــة االأمــــور التــي تتعلـق  الت�شفيــــة 

باأعمال ال�شركة على العنوان االآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب : 926 ر.ب : 511

هاتف رقم : 95565052

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

حممد بن را�صد بن خليفة الهنائي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة خط القوامي�س للتجارة - ت�صامنية

يعلن حممد بن را�شد بن خليفة الهنائي اأنــه يقــوم بت�شفيـة �شركة خط القوامي�س للتجارة -

ت�شامنية ، وامل�شجلة لـدى اأمانـة ال�شـجـل الـتجـاري بالرقــم 1057046 ، وللم�شفـــي وحــده 

حــق متثيـل ال�شركة فـي الت�شفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعـة امل�شفـي فـي كافــــة 

االأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان االآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب : 175 ر.ب : 612

هاتف رقم : 95966005

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي

علي بن حميد بن هوي�صل الكلباين

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة جنائن العار�س - ت�صامنية

اأنــه يقــوم بت�شفيـة �شركة جنائــن العار�س -  يعلــن علي بــن حميــد بــن هوي�شل الكلباين 

ت�شامنية ، وامل�شجلة لـدى اأمانـة ال�شـجـل الـتجـاري بالرقــم 1009843 ، وللم�شفـــي وحــده 

حــق متثيـل ال�شركة فـي الت�شفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعـة امل�شفـي فـي كافــــة 

االأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان االآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب : 660 ر.ب : 511

هاتف رقم : 96520009

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

�صالح بن را�صد بن م�صلم املعمري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية

 ل�صركة الذيب و�صالح اأبناء را�صد بن م�صلم املعمري - ت�صامنية

يعلن �شالح بن را�شد بن م�شلم املعمري اأنــه يقــوم بت�شفيـة �شركـــة الذيــب و�شالـــح اأبنــاء 

را�شد بن م�شلم املعمري - ت�شامنية ، وامل�شجلة لدى اأمانـة ال�شـجـل الـتجاري بالرقم 7009143 ،

فـي  ال�شركة  متثيـل  حــق  وحــده  وللم�شفـــي   ، 2018/2/16م  املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا 

اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعـة امل�شفـي فـي كافــــة االأمــــور التــي تتعلـق  الت�شفيــــة 

باأعمال ال�شركة على العنوان االآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب : 180 ر.ب : 500

هاتف رقم : 92772443

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�صفــــي

�صليمان بن �صعيد بن حميد املر�صودي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ال�صليف الع�صرية - ت�صامنية

يعلن �شليمان بن �شعيد بن حميد املر�شودي اأنــه يقــوم بت�شفيـة �شركة ال�شليف الع�شرية -

ت�شامنية ، وامل�شجلة لـدى اأمانـة ال�شـجـل الـتجـاري بالرقــم 1075172 ، وفقا التفاق ال�شركاء 

املوؤرخ 2018/2/10م ، وللم�شفـــي وحــده حــق متثيـل ال�شركة فـي الت�شفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، 

وعلى اجلميـع مراجعـة امل�شفـي فـي كافــــة االأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان 

االآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب : 226 ر.ب : 511

هاتف رقم : 99378997

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي

-186-



اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

طاهر بن العوي�صي بن هديان اليعقوبي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة مرايا اجلبيل الذهبية - ت�صامنية

اجلبيل  مرايا  �شركة  بت�شفيـة  يقــوم  اأنــه  اليعقوبي  هديان  بن  العوي�شي  بن  طاهر  يعلن 

الذهبيـــة - ت�شامنـيــة ، وامل�شجلــة لـــدى اأمانـــة ال�شـجـــل الـتجـاري بالرقــم 1120585 ، وفقا 

التفاق ال�شركاء املوؤرخ 2018/2/26م ، وللم�شفـــي وحــده حــق متثيـل ال�شركة فـي الت�شفيــــة 

باأعمال  تتعلـق  التــي  االأمــــور  كافــــة  فـي  امل�شفـي  مراجعـة  اجلميـع  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـــام 

ال�شركة على العنوان االآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب : 327 ر.ب : 511

هاتف رقم : 99063083

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي

عو�س بن �صعيد بن عبيد الغافري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة العينني للتجارة - ت�صامنية

اأنــه يقــوم بت�شفيـة �شركـة العينني للتجارة -  بــن �شعيـد بن عبيـد الغافري  يعلـن عـــو�س 

التفاق  وفقا   ،  7043112 بالرقــم  الـتجـاري  ال�شـجـــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�شجلــة   ، ت�شامنـيــة 

اأمـــام  ، وللم�شفـــي وحــده حــق متثيـل ال�شركة فـي الت�شفيــــة  2018/3/5م  املوؤرخ  ال�شركاء 

التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة  الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعـة امل�شفـي فـي كافــــة االأمــــور 

على العنوان االآتـي :

 حمافظة الظاهرة

�ص.ب : 729 ر.ب : 511

هاتف رقم : 99312161

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي

-187-



اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

حممد بن خليفة بن �صيف املعمري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ربوع الرافدين للتجارة - ت�صامنية

يعلـن حممد بن خليفة بن �شيف املعمري اأنــه يقــوم بت�شفيـة �شركـة ربوع الرافدين للتجارة -

التفاق  وفقا   ،  7065531 بالرقــم  الـتجـاري  ال�شـجـــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�شجلــة   ، ت�شامنـيــة 

ال�شركاء املوؤرخ 2018/2/24م ، وللم�شفـــي وحــده حــق متثيـل ال�شركة فـي الت�شفيــــة اأمـــام 

التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة  الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعـة امل�شفـي فـي كافــــة االأمــــور 

على العنوان االآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب : 647 ر.ب : 511

هاتف رقم : 99564500

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي

خمي�س بن را�صد بن علي املقبايل

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية 

ل�صركة خمي�س بن را�صد بن علي املقبايل و�صركائه للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

بن  را�شد  بن  �شركـة خمي�س  بت�شفيـة  يقــوم  اأنــه  املقبايل  علي  بن  را�شد  بن  يعلـن خمي�س 

ال�شـجـــل  اأمانـــة  لـــدى  ، وامل�شجلــة  علي املقبايل و�شركائه للتجارة واملقاوالت - ت�شامنـيــة 

الـتجـاري بالرقم 1099221 ، وللم�شفي وحده حق متثيـل ال�شركة فـي الت�شفية اأمام الغـــيـــر ،

وعلى اجلميـع مراجعـة امل�شفـي فـي كافــــة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان 

االآتـي :

والية �صحار  - مركز الوالية

هاتف رقم : 92306007

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي

-188-



اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

نبيلة بنت بطي بن �صويد ال�صوافية

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة رمي عربي للتجارة - ت�صامنية

 - للتجارة  �شركـة رمي عربي  بت�شفيـة  تقــوم  اأنــها  ال�شوافية  �شويد  بن  بنت بطي  نبيلة  تعلـن 

ت�شامنية ، وامل�شجلــة لدى اأمانـة ال�شـجل الـتجـاري بالرقـم 7050151 ، وفقا التفاق ال�شركاء 

 ، الغـيـــر  اأمام  الت�شفيـة  فـي  ال�شركة  متثيـل  حق  وحدها  وللم�شفــية   ، 2018/3/1م  املوؤرخ 

وعلى اجلميـع مراجعـة امل�شفـية فـي كافة االأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان 

االآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب : 2511 ر.ب : 511

هاتف رقم : 94543558

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعاءاتهـــــم �شــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفـيـــة

حمدان بن اأحمد بن حممد الفار�صي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية 

ل�صركة �صعيد بن مبارك الرو�صدي و�صريكه للتجارة - ت�صامنية

اأنــــه يقــوم بت�شفيـة �شركـة �شعيـد بـن مبارك  يعلـن حمدان بن اأحمد بن حممد الفار�شـي 

الرو�شدي و�شريكه للتجارة - ت�شامنـيــة ، وامل�شجلــة لـــدى اأمانـــة ال�شـجـل الـتجـاري بالرقــم 

3131963 ، وللم�شفـــي وحــده حــق متثيـل ال�شركة فـي الت�شفيــــة اأمـــام الغـــيـر ، وعلى اجلميـع 

مراجعـة امل�شفـي فـي كافــــة االأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان االآتـي :

والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب : 476 ر.ب : 311

هاتف رقم : 96625500

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

م�سلم بن عامر بن �سعيد العوائد

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة املتحدون الهند�سية  

 ، اأنــــه يقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة املتحــــدون الهند�سيــــة  يعلن م�سلم بن عامر بن �سعيــد العوائـــد 

وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقم 1160054 ، وفقا التـــفاق ال�سركـــــاء املـــوؤرخ 

2018/2/14م ، وللم�سفي وحده حــــــق متثيـــــــل ال�سركـة فـــــي الت�سفيــة اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى 

اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

هاتف رقم : 95165026 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي

نايف بن جمعان بن �سهيل قطميم املرهون 

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركـة نعم للتجارة واخلدمات �ش.م.م

يعلـن نايف بن جمعان بن �سهيل قطميم املرهون اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة نعم للتجارة 

واخلدمات �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1044572 ، وفقا التفاق 

اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركة  متثيــل  حق  وحــــده  وللم�سفـي   ، 2018/2/8م  املوؤرخ  ال�سركاء 

ال�سركـة  باأعمــال  تتعلق  التي  االأمور  كافة  فـي  امل�سفـي  ، وعلـــى اجلميــــع مراجعـــــة  الغـري 

على العنوان االآتـي : 

ال�سعادة - والية �ساللة - حمافظة ظفار    

هاتـف رقــم : 96277277

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفـي

-190-



اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

�سامل بن اأحمد بن عبدالعزيز الروا�ش

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأريج �سمهرم للتجارة وال�سياحة

يعلن �سامل بن اأحمد بن عبدالعزيز الروا�ش اأنـه يقوم بت�سفية �سركة اأريج �سمهرم للتجارة 

وال�سياحة ، وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقم 2122332 ، وفقا التـفاق ال�سركــاء 

املـــوؤرخ 2018/2/1م ، وللم�سفي وحده حــــــق متثيـــــــل ال�سركـة فـــــي الت�سفيــة اأمــــام الغــــري ، 

وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 

�ش.ب : 586 ر.ب : 211

هاتف رقم : 99813344 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي

يا�سر بن عبدالرحيم بن عبداللطيف املعلم

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة االأولويــة

يعلن يا�سر بن عبدالرحيم بن عبداللطيف املعلـــم اأنــــه يقـــوم بت�سفيـــة �سركـــة االأولوية ، 

املـــوؤرخ  ال�سركــاء  ، وفقا التـفاق   1137773 الـتجــــاري بالرقم  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لـدى 

2018/2/12م ، وللم�سفي وحده حــــــق متثيـــــــل ال�سركـة فـــــي الت�سفيــة اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى 

اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم : 99675554 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

عبداللـه بن عقيل حمي الدين بن �سيف

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة املو�سة اجلديدة للتجارة

يعلن عبداللـه بن عقيل حمي الدين بن �سيف اأنــــــه يقـــوم بت�سفيــــــة �سركـــة املو�ســـة اجلديدة 

للتجارة ، وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقم 1003068 ، وفقا التـفاق ال�سركــــاء 

املـــــوؤرخ 2018/2/7م ، وللم�سفي وحده حــــــق متثيـــــــل ال�سركـة فـــــي الت�سفيــة اأمــــام الغــــري ، 

وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 

والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب : 629 ر.ب : 211

هاتف رقم : 99898550 فاك�ش رقم : 23212195 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي

اأمل بنت �سامل بن عو�ش بيت باروت

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الهناء للخياطة والتطريز  

اأنــها تقـــوم بت�سفيــــــة �سركـــة الهناء للخياطة  اأمل بنت �سامل بن عو�ش بيت باروت  تعلن 

والتطريـــز ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـــم 2230550 ، وفقـــا التـــفاق 

ال�سركــــاء املـــــوؤرخ 2018/1/7م ، وللم�سفية وحدها حــق متثيل ال�سركـة فـــــي الت�سفيــة اأمام 

الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�سفية فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 

والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم : 92558095

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــية
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غامن بن ظاهر بن هالل البطحري

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة واحة الرمال العربية خلدمات النفط والغاز

الرمـــال  واحـــة  �سركـــة  بت�سفيــــــة  يقـــوم  اأنــــــه  البطحري  هالل  بن  ظاهر  بن  غامن  يعلن 

العربية خلدمات النفط والغاز ، وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقم 1130114 ، 

وفقا التـفاق ال�سركــــاء املـــــوؤرخ 2018/2/11م ، وللم�سفي وحده حــق متثيــــل ال�سركـة فـــــي 

تتعلق  التي  االأمور  كافة  فـي  امل�سفي  مراجعــة  اجلميع  وعلـــــى   ، الغــــري  اأمــــام  الت�سفيــة 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية �سليم وجزر احلالنيات - حمافظة ظفار

هاتف رقم : 99264444

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركة منر للمقاوالت احلديثة

للمقاوالت  منر  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  البطحري  هالل  بن  ظاهر  بن  غامن  يعلـن 

احلديثة ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1137948 ، وفقا التفاق ال�سركاء 

 ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركة  متثيــل  حق  وحــــده  وللم�سفـي   ، 2018/2/11م  املوؤرخ 

وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 

والية �سليم وجزر احلالنيات - حمافظة ظفار

هاتـف رقــم : 99264444

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفـي
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اأحمد بن حارث العامري

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة م�ساريع الطوارق املتحدة �ش.م.م   

يعلن اأحمد بن حارث العامري اأنه يقوم بت�سفية �سركــة م�ساريع الطوارق املتحدة �ش.م.م ، 

وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانــــــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقم 1748327 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 

2017/12/31م ، وللم�ســفــــي وحــــده حـــق متثيـــــل ال�سركــــة فـــي الت�سفيــــة اأمــــام الغــــيــر ، 

وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 

والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

هاتف رقم : 99804447

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي

خالد بن عبداللـه بن يو�سف الهادي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة درة اخلليج للتعدين �ش.م.م 

يعلن خالد بن عبداللـه بن يو�سف الهادي اأنــــــه يقـــوم بت�سفيــــــة �سركـــة درة  اخلليج للتعدين 

�ش.م.م ، وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقم 1039391 ، وللم�سفي وحده حــق 

اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة  متثيــــل ال�سركـة فـــــي الت�سفيــة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�ش.ب : 254 ر.ب : 116 ميناء الفحل

هاتف رقم : 95513493

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي
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�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة مباين لالإن�ساء والتعمري �ش.م.م 

لالإن�ساء  �سركـــة مباين  بت�سفيــــــة  يقـــوم  اأنــــــه  الهادي  يو�سف  بن  بن عبداللـه  يعلن خالد 

والتعمري �ش.م.م ، وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقم 1046126 ، وللم�سفي 

وحده حــق متثيــــل ال�سركـة فـــــي الت�سفيــة اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�سفي 

فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�ش.ب : 254 ر.ب : 116 ميناء الفحل

هاتف رقم : 95513493

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة نور�ش عمان �ش.م.م 

يعلن خالد بن عبداللـه بن يو�سف الهادي اأنــــــه يقـــوم بت�سفيــــــة �سركـــة نور�ش عمان �ش.م.م ، 

وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقم 1046392 ، وللم�سفي وحده حــق متثيــــل 

االأمور  امل�سفي فـي كافة  ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة  الغــــري  اأمــــام  الت�سفيــة  فـــــي  ال�سركـة 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�ش.ب : 254 ر.ب : 116 ميناء الفحل

هاتف رقم : 95513493

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي
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نا�سر بن �سلطان بن نا�سر الرواحي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ال�سرقية للطاقة احلديثة �ش.م.م

يعلن نا�سر بن �سلطان بن نا�سر الرواحي اأنــــــه يقـــوم بت�سفيــــــة �سركـــة ال�سرقية للطاقة 

احلديثة �ش.م.م ، وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقم 1197177 ، وفقا لقرار 

جمعية ال�سركاء املوؤرخ 2017/12/10م ، وللم�سفي وحده حــق متثيــــل ال�سركـة فـــــي الت�سفيــة 

اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 

�ش.ب : 312 ر.ب : 418

هاتف رقم : 99613251

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي

حممد بن �سعيد بن �سالح البو�سعيدي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة واحة حيل الغاف للتجارة - ت�سامنية

يعلن حممد بن �سعيد بن �سالح البو�سعيدي اأنـــه يقـــوم بت�سفية �سركة واحة حيل الغاف 

للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقم 1708538 ، وفقا لقرار 

جمعية ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/13م ، وللم�سفي وحده حــق متثيــــل ال�سركـة فـــــي الت�سفيــة 

اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 

�ش.ب : 132 ر.ب : 120

هاتف رقم : 92114471

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي
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حمود بن حميد بن �سليم اجلنيبي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اجلوبة للتجارة - ت�سامنية

 - للتجــارة  اجلوبـــة  �سركة  بت�سفية  يقـــوم  اأنـــه  اجلنيبي  �سليم  بن  حميد  بن  حمود  يعلن 

ت�سامنية ، وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقم 6062806 ، وفقا لقرار جمعية 

ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/27م ، وللم�سفي وحده حــق متثيــــل ال�سركـة فـــــي الت�سفيــة اأمــــام 

الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 

�ش.ب : 20 ر.ب : 711

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي

�سليمان بن مبارك بن �سعيد اخلاطري

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة

 ل�سركـة اأبو عبدالعزيز الكلباين و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

عبدالعزيـــز  اأبو  �سركة  بت�سفية  يقـــوم  اأنـــه  �سعيد اخلاطري  بن  مبارك  بن  �سليمان  يعلن 

الكلباين و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمانــة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـــم 

1043530 ، وفقـــا التفـــاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 2018/1/28م ، وللم�سفـــــي وحـــــده حــق متثيــــل 

اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور  ال�سركــــة فـــــي الت�سفيــة 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية عربي - حمافظة الظاهرة  

�ش.ب : 290 ر.ب : 511

هاتف رقم : 99369095

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

حمد بن �سامل بن �سعيد الربيكي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سفريات الربيكي - تو�سية

يعلن حمد بن �سامل بن �سعيد الربيكي اأنـــه يقـــوم بت�سفية �سركة �سفريات الربيكي - تو�سية ، 

وامل�سجلـــة لــــدى اأمانــة ال�سجل الـتجــــاري بالرقم 3144712 ، وللم�سفي وحده حــق متثيــــل 

االأمور  امل�سفي فـي كافة  ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة  الغــــري  اأمــــام  الت�سفيــة  فـــــي  ال�سركـة 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية �سحم - مركز الوالية

هاتف رقم : 94211111

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي

حممد بن �سالح بن عبداللـه البلو�سي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة

 ل�سركـة �ساحل اجلزيرة املميزة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

اأنـــه يقـــوم بت�سفية �سركة �ساحـــل اجلزيـــرة  يعلن حممد بن �سالح بن عبداللـه البلو�سي 

املميزة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمانــة ال�سجل الـتجــــاري بالرقم 

1177362 ، وللم�سفـــي وحـــده حــق متثيــــل ال�سركــــة فـــــي الت�سفيــة اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى 

اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية �سحار - مركز الوالية

هاتف رقم : 95597734

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

اأحمد بن �سعيد بن عبيد البادي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة غزال املرفع للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

للتجـــارة  املرفـــع  �سركة غزال  بت�سفية  يقـــوم  اأنـــه  البادي  بن عبيد  �سعيد  بن  اأحمد  يعلن 

 ،  1062260 بالرقم  الـتجــــاري  ال�سجل  اأمانــة  لــــدى  وامل�سجلـــة   ، ت�سامنيــة   - واملـــقاوالت 

اجلميع  وعلـــــى   ، الغــــري  اأمــــام  الت�سفيــة  فـــــي  ال�سركــــة  متثيــــل  حــق  وحـــــده  وللم�سفـــــي 

مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية �سحم - مركز الوالية

�ش.ب : 625 ر.ب : 319

هاتف رقم : 99551330

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي

�سامل بن م�سبح بن حمدان البادي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة 

ل�سركـة �سامل بن م�سبح بن حمدان البادي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

اأنـــه يقـــوم بت�سفية �سركة �سامل بن م�سبح بن  يعلن �سامل بن م�سبح بن حمدان البادي 

حمدان البادي و�سريــكه للتجــــارة - ت�سامنيــــة ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمانــة ال�سجل الـتجــــاري 

بالرقم 1043171 ، وللم�سفـــــي وحـــــده حــق متثيــــل ال�سركــــة فـــــي الت�سفيــة اأمــــام الغــــري ، 

وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب : 301 ر.ب : 311

هاتف رقم : 99773761

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

علي بن حمد بن م�سعود احلامتي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة رحاب جبل امل�سط - ت�سامنية

يعلن علي بن حمد بن م�سعود احلامتي اأنـــه يقـــوم بت�سفية �سركة رحــاب جـــبل امل�ســـط - 

التـــفاق  وفقــــا   ،  1076946 بالرقـــم  الـتجــــاري  ال�سجل  اأمانــة  لــــدى  وامل�سجلـــة   ، ت�سامنية 

الت�سفيــة  فـــــي  ال�سركــــة  متثيــــل  حــق  وحـــــده  وللم�سفـــــي   ، 2018/2/15م  املوؤرخ  ال�سركاء 

اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 164 ر.ب : 515

هاتف رقم : 99426591

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي

هالل بن نا�سر بن �سليمان ال�سملي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة نا�سر بن �سليمان وولده للتجارة - تو�سية

�سليـــمان  بن  نا�سر  �سركة  بت�سفية  يقـــوم  اأنـــه  ال�سملي  �سليمان  بن  نا�سر  بن  يعلن هالل 

 ،  7047428 بالرقـــم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانــة  لــــدى  وامل�سجلـــة   ، تو�سية   - للتجارة  وولده 

ال�سركــــة  متثيــــل  حــق  وحـــــده  وللم�سفـــــي   ، 2018/2/27م  املوؤرخ  ال�سركاء  التـــفاق  وفقــــا 

فـــــي الت�سفيــة اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 707 ر.ب : 511

هاتف رقم : 92385636

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

عبداللـه بن بدر بن هالل ال�سوافـي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة منار اخلري للتجارة �ش.م.م

يعلن عبداللـه بن بدر بن هالل ال�سوافـي اأنـــه يقـــوم بت�سفية �سركة منار اخلري للتجارة 

�ش.م.م ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمانــة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـــم 3312372 ، وللم�سفـــــي وحـــــده 

حــق متثيــــل ال�سركــــة فـــــي الت�سفيــة اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 

�ش.ب : 6 ر.ب : 322

هاتف رقم : 99352403

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي

اإبراهيم بن �سعيد بن را�سد العلوي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ب�سائر غزة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 

يعلن اإبراهيم بن �سعيد بن را�سد العلوي اأنـــه يقـــوم بت�سفية �سركة ب�سائر غــزة للتجـــارة 

 ،  1025874 بالرقم  الـتجــــاري  ال�سجل  اأمانــة  لــــدى  وامل�سجلــــــة   ، ت�سامنيـــة   - واملقــــاوالت 

وللم�سفي وحده حــق متثيــــل ال�سركـة فـــــي الت�سفيــة اأمام الغــري ، وعلى اجلميع مراجعــة 

امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 

�ش.ب : 49 ر.ب : 311

هاتف رقم : 99470405

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

�سعيد بن �سعّيد بن �سعيد احلر�سو�سي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ال�سحمة العاملية �ش.م.م

اأنـــه يقـــوم بت�سفية �سركة ال�سحمــة العامليـــة  يعلن �سعيد بن �سعّيد بن �سعيد احلر�سو�سي 

�ش.م.م ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمانــة ال�سجل الـتجــــاري بالرقم 1191416 ، وفقا لقرار جمعية 

ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/22م ، وللم�سفي وحده حــق متثيــــل ال�سركـة فـــــي الت�سفيــة اأمــــام 

الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 

�ش.ب : 20 ر.ب : 711

هاتف رقم : 98886777

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة وردة هيماء للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 

يعلن �سعيد بن �سعّيد بن �سعيد احلر�سو�سي اأنـــه يقـــوم بت�سفية �سركة وردة هيماء للتجارة 

واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمانــة ال�سجل الـتجــــاري بالرقم 5143217 ، وفقا 

فـــــي  ال�سركـة  ، وللم�سفي وحده حــق متثيــــل  2018/2/19م  املوؤرخ  ال�سركاء  لقرار جمعية 

اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافــة االأمــور التـــي تتعلـــق  الت�سفيــة 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�ش.ب : 20 ر.ب : 711

هاتف رقم : 98886777

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

علي بن �سعيد بن حميد الدرعي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأنوار م�سروق للتجارة - تو�سية 

يعلن علي بن �سعيد بن حميد الدرعي اأنـــه يقـــوم بت�سفية �سركة اأنوار م�سروق للتجارة - 

تو�سية ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمانــة ال�سجل الـتجــــاري بالرقم 7073410 ، وفقا التفاق ال�سركاء 

املوؤرخ 2018/2/26م ، وللم�سفي وحده حــق متثيــــل ال�سركـة فـــــي الت�سفيــة اأمــــام الغــــري ، 

وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 

والية عربي - حمافظة الظاهرة 

�ش.ب : 688 ر.ب : 511

هاتف رقم : 99418884

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي

بدر بن �سعيد بن علي احلامتي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة هالل وبدر للم�ساريع ال�ساملة - ت�سامنية 

للم�ساريع  وبـــدر  هـــالل  �سركة  بت�سفية  يقـــوم  اأنـــه  �سعيد بن علي احلامتي  يعلن بدر بن 

ال�ساملـــة - ت�سامنيـــة ، وامل�سجلــــــة لــــدى اأمانــة ال�سجل الـتجــــاري بالرقم 1183825 ، وفقا 

التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/1/2م ، وللم�سفي وحده حــق متثيــــل ال�سركـة فـــــي الت�سفيــة 

اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 

والية عربي - حمافظة الظاهرة 

�ش.ب : 193 ر.ب : 516

هاتف رقم : 92273699

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

حمد بن حممد بن �سيف ال�سملي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة م�ساريع فخر االأندل�ش - ت�سامنية 

 - االأندل�ش  �سركة م�ساريع فخر  بت�سفية  يقـــوم  اأنـــه  ال�سملي  �سيف  بن  يعلن حمد بن حممد 

التفـــاق  وفقـــا   ،  1071521 بالرقم  الـتجــــاري  ال�سجل  اأمانــة  لــــدى  وامل�سجلـــة   ، ت�سامنية 

ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/23م ، وللم�سفي وحده حــق متثيــــل ال�سركـة فـــــي الت�سفيــة اأمــــام 

الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 

والية عربي - حمافظة الظاهرة 

�ش.ب : 411 ر.ب : 511

هاتف رقم : 95439035

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي

عبداللـه بن �سيف بن عبداللـه ال�سيباين

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة عرب امل�سرات التجارية - ت�سامنية 

يعلن عبداللـه بن �سيف بن عبداللـه ال�سيباين اأنـــه يقـــــوم بت�سفيـــة �سركـــة عبـــر امل�ســـرات 

التجارية - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمانــة ال�سجل الـتجــــاري بالرقم 7053711 ، وفقـــا 

التفـــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/19م ، وللم�سفي وحده حــق متثيــــل ال�سركـة فـــــي الت�سفيــة 

اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 

والية عربي - حمافظة الظاهرة 

�ش.ب : 662 ر.ب : 511

هاتف رقم : 99791300

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي

-204-



اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

حميد بن حممد بن حميد البحري

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سهول البليدة للتجارة �ش.م.م 

يعلن حميد بن حممد بن حميد البحري اأنـــه يقـــوم بت�سفية �سركة �سهول البليدة للتجارة 

�ش.م.م ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمانــة ال�سجل الـتجــــاري بالرقم 7066031 ، وفقـــا التفـــاق ال�سركاء 

املوؤرخ 2018/2/13م ، وللم�سفي وحده حــق متثيــــل ال�سركـة فـــــي الت�سفيــة اأمــــام الغــــري ، 

وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 

والية عربي - حمافظة الظاهرة 

�ش.ب : 372 ر.ب : 516

هاتف رقم : 93321888

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي

حميد بن حمد بن علي العربي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سمال اأ�سود للتجارة �ش.م.م 

يعلن حميد بن حمد بن علي العربي اأنـــه يقـــوم بت�سفية �سركة �سمال اأ�سود للتجارة �ش.م.م  ، 

وامل�سجلـــة لــــدى اأمانــة ال�سجل الـتجــــاري بالرقم 7068590 ، وفقـــا التفـــاق ال�سركاء املوؤرخ 

2018/2/15م ، وللم�سفي وحده حــق متثيــــل ال�سركـة فـــــي الت�سفيــة اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى 

اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية عربي - حمافظة الظاهرة 

�ش.ب : 42 ر.ب : 516

هاتف رقم : 99418252

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي
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عبداللـه بن �سامل بن حمد الغافري

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة معامل الب�سرة للتجارة �ش.م.م 

يعلن عبداللـه بن �سامل بن حمد الغافري اأنـــه يقـــوم بت�سفية �سركة معامل الب�سرة للتجارة 

�ش.م.م ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمانــة ال�سجل الـتجــــاري بالرقم 7068824 ، وفقـــا التفـــاق ال�سركاء 

املوؤرخ 2018/2/28م ، وللم�سفي وحده حــق متثيــــل ال�سركـة فـــــي الت�سفيــة اأمــــام الغــــري ، 

وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 

والية عربي - حمافظة الظاهرة 

�ش.ب : 974 ر.ب : 511

هاتف رقم : 92121004

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي

حممد بن املر بن حممد الغاب�سي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ال�ساروج للم�ساريع ال�ساملة �ش.م.م 

للم�ساريــع  ال�ســاروج  �سركــة  بت�سفية  يقـــوم  اأنـــه  الغاب�سي  املر بن حممد  يعلن حممد بن 

ال�ساملة �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمانــة ال�سجل الـتجــــاري بالرقم 1153136 ، وفقـــا لقرار 

جمعية ال�سركاء املوؤرخ 2018/1/21م ، وللم�سفي وحده حــق متثيــــل ال�سركـة فـــــي الت�سفيــة 

اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 

العذيبة - والية بو�سر

�ش.ب : 803 ر.ب : 130

هاتف رقم : 99330364

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي
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�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة خط اخلليج للم�ساريع احلديثة �ش.م.م 

يعلن حممد بن املر بن حممد الغاب�سي اأنـــه يقـــوم بت�سفية �سركــة خط اخلليج للم�ساريــع 

احلديثة �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمانــة ال�سجل الـتجــــاري بالرقم 1205914 ، وفقـــا التفاق 

ال�سركاء املوؤرخ 2018/1/16م ، وللم�سفي وحده حــق متثيــــل ال�سركـة فـــــي الت�سفيــة اأمــــام 

الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 

العذيبة - والية بو�سر

�ش.ب : 803 ر.ب : 130

هاتف رقم : 99330364

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأبراج الواحات املتحدة - تو�سية 

يعلن حممد بن املر بن حممد الغاب�سي اأنـــه يقـــوم بت�سفية �سركة اأبراج الواحات املتحدة - 

تو�سية ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمانــة ال�سجل الـتجــاري بالرقم 1165272 ، وفقا التفاق ال�سركاء 

املوؤرخ 2018/1/16م ، وللم�سفي وحده حــق متثيــــل ال�سركـة فـــــي الت�سفيــة اأمــــام الغــــري ، 

وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 

العذيبة - والية بو�سر

�ش.ب : 803 ر.ب : 130

هاتف رقم : 99330364

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي
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�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة متوز للم�ساريع املتحدة �ش.م.م 

يعلن حممد بن املر بن حممد الغاب�سي اأنـــه يقـــوم بت�سفية �سركة متوز للم�ساريع املتحدة 

�ش.م.م ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمانــة ال�سجل الـتجــاري بالرقم 1145341 ، وفقا لقرار جمعية 

ال�سركاء املوؤرخ 2018/1/21م ، وللم�سفي وحده حــق متثيــــل ال�سركـة فـــــي الت�سفيــة اأمــــام 

الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 

العذيبة - والية بو�سر

�ش.ب : 803 ر.ب : 130

هاتف رقم : 99330364

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة متوز لالإن�ساء والتعمري �ش.م.م 

يعلن حممد بن املر بن حممد الغاب�سي اأنه يقـــوم بت�سفية �سركة متوز لالإن�ساء والتعمري 

�ش.م.م ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمانــة ال�سجل الـتجــاري بالرقم 1167173 ، وفقا التفاق ال�سركاء 

املوؤرخ 2018/1/16م ، وللم�سفي وحده حــق متثيــــل ال�سركـة فـــــي الت�سفيــة اأمــــام الغــــري ، 

وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 

العذيبة - والية بو�سر

�ش.ب : 803 ر.ب : 130

هاتف رقم : 99330364

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي
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�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأ�سا�ش النه�سة للتجارة واخلدمات �ش.م.م 

يعلن حممد بن املر بن حممد الغاب�سي اأنه يقـــوم بت�سفية �سركة اأ�سا�ش النه�سة للتجارة 

واخلدمـــات �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمانــــــة ال�سجـــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1155973 ، وفقـــا 

لقــرار جمعيـــة ال�سركاء املوؤرخ 2018/1/21م ، وللم�سفي وحده حــق متثيــــل ال�سركـة فـــــي 

تتعلق  التــي  االأمــور  كافة  فـي  امل�سفي  مراجعــة  اجلميع  وعلـــــى   ، الغــــري  اأمــــام  الت�سفيــة 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

العذيبة - والية بو�سر

�ش.ب : 803 ر.ب : 130

هاتف رقم : 99330364

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي

علي بن حممد بن علي الغداين

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأوطا�ش للمقاوالت �ش.م.م 

يعلن علي بن حممد بن علي الغداين اأنه يقـــوم بت�سفية �سركة اأوطا�ش للمقاوالت �ش.م.م  ، 

وامل�سجلـــة لــــدى اأمانــــــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقم 1067119 ، وفقـا لقرار جمعيـة ال�سركــــــاء 

املوؤرخ 2018/2/11م ، وللم�سفي وحده حــق متثيــــل ال�سركـة فـــــي الت�سفيــة اأمــــام الغــــري ، 

وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 

�ش.ب : 86 ر.ب : 120

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

حن�سل بن عدمي بن م�سلم الوهيبي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة درع العافية �ش.م.م 

يعلن حن�سل بن عدمي بن م�سلم الوهيبي اأنه يقـــوم بت�سفية �سركة درع العافية �ش.م.م ، 

املوؤرخ  ال�سركاء  ، وفقا التفاق   1114223 الـتجــاري بالرقم  ال�سجل  اأمانــة  لــــدى  وامل�سجلـــة 

2018/1/30م ، وللم�سفي وحده حــق متثيــــل ال�سركـة فـــــي الت�سفيــة اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى 

اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

 والية قريات - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 1122 ر.ب : 112

هاتف رقم : 92323111

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ب�سمة الفيا�ش للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 

يعلن حن�سل بن عدمي بن م�سلم الوهيبي اأنه يقـــوم بت�سفية �سركة ب�سمة الفيا�ش للتجارة 

واملقاوالت - ت�سامنية  ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمانــة ال�سجل الـتجــاري بالرقم 1549359 ، وفقا 

التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/1/30م ، وللم�سفي وحده حــق متثيــــل ال�سركـة فـــــي الت�سفيــة 

اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 

 والية قريات - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 1122 ر.ب : 112

هاتف رقم : 92323111

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

بدر بن �سيف بن بدر العوفـي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة التعاون املثايل �ش.م.م 

يعلن بدر بن �سيف بن بدر العوفـي اأنه يقـــــوم بت�سفيـــة �سركـــة التعـــــاون املثالـــــي �ش.م.م ، 

وامل�سجلـــة لــــدى اأمانــة ال�سجل الـتجــاري بالرقم 1798480 ، وفقــا التفـــاق ال�سركــاء املوؤرخ 

2018/1/24م ، وللم�سفي وحده حــق متثيــــل ال�سركـة فـــــي الت�سفيــة اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى 

اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 3 ر.ب : 116

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي

مهرة بنت عبداللـه بن �سربوخ البلو�سية

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة نور الهدى لالأزياء - ت�سامنية 

تعلـــن مهـــرة بنـــت عبداللــــه بـــن �سربــوخ البلو�سية اأنها تقـــوم بت�سفية �سركة نور الهدى 

لالأزيـــاء - ت�سامنيـــة ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمانــة ال�سجل الـتجــاري بالرقم 1840738 ، وفقـا 

لقرار جمعية ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/21م ، وللم�سفية وحدها حــق متثيـل ال�سركـة فـــي 

الت�سفيــة اأمام الغــــري ، وعلــى اجلميع مراجعــة امل�سفية فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�ش.ب : 1087 ر.ب : 114

هاتف رقم : 92160910

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

اأحمد بن �سلطان بن حممد احلجري

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ال�سرايا البي�ساء للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 

يعلن اأحمد بن �سلطان بن حممد احلجري اأنه يقـــــوم بت�سفيـــة �سركـــة ال�سرايا البي�ساء 

للتجــارة واملقــاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمانــة ال�سجل الـتجــــاري بالرقــم 1086319 ، 

وفقــا لقرار جمعية ال�سركــاء املـــوؤرخ 2018/2/4م ، وللم�ســفي وحــده حــق متثيــــل ال�سركـة 

فـــــي الت�سفيــة اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�ش.ب : 2480 ر.ب : 133

هاتف رقم : 99446767

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي

يون�ش بن خليفة بن �سامل العامري

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سراج الرميلة ال�ساطعة للتجارة - تو�سية 

اأنه يقـــــوم بت�سفيـــة �سركـــة �ســـراج الرميلــة  يعلن يونـــ�ش بن خليفـــة بن �سالـــم العامــــري 

 ،  1137398 الـتجـاري بالرقم  ال�سجل  اأمانة  لــدى  ، وامل�سجلة  ال�ساطعة للتجارة - تو�سية 

اأمـــــام الغــــــري ، وعلـــــى اجلميع  وللم�ســفـــي وحــده حـــــق متثيــــل ال�سركــــة فـــــي الت�سفيــــة 

مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�ش.ب : 207 ر.ب : 121

هاتف رقم : 92345677

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

ب�سام بن عمر بن حممد اجلابري

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الروا�سي الثابتة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 

الثابتـــة  الروا�ســــي  �سركــــــة  بت�سفيـــــة  يقـــــوم  اأنه  بن عمر بن حممد اجلابري  ب�سام  يعلن 

للتجـــارة واملقاوالت �ش.م.م  ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمانــة ال�سجل الـتجــاري بالرقم 1000376 ، 

وفقــا لقرار جمعية ال�سركــاء املـــوؤرخ 2018/2/21م ، وللم�ســفي وحــده حــق متثيــــل ال�سركـة 

فـــــي الت�سفيــة اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�ش.ب : 936 ر.ب : 132

هاتف رقم : 96009694

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي

خالد بن خمي�ش بن حممد املعمري

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة جاوان للتجارة - ت�سامنية 

يعلن خالد بن خمي�ش بن حممد املعمري اأنه يقـــــوم بت�سفيـــــة �سركــــــة جـــاوان للتجــارة - 

ت�سامنية  ، وامل�سجلـــة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 7052278 ، وفقا التفاق ال�سركــاء 

املـــوؤرخ 2018/2/15م ، وللم�ســفي وحــده حــق متثيــــل ال�سركـة فـــــي الت�سفيــة اأمــــام الغــــري ، 

وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 191 ر.ب : 511

هاتف رقم : 98833553

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

خمي�ش بن �سامل بن را�سد ال�سكيتي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة النافذة العربية للحا�سب االآيل - ت�سامنية 

يعلن خمي�ش بن �سامل بـن را�ســد ال�سكيتـــي اأنه يقـــــوم بت�سفيـــــة �سركــــــة النافــــذة العربيـــة 

 ،  7051999 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - االآيل  للحا�سب 

وللم�ســفــي وحــــده حـــــق متثيـــــــل ال�سركــــة فـــــي الت�سفيــــة اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع 

مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 57 ر.ب : 515

هاتف رقم : 99478404

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي

�سليم بن �سامل بن م�سلم الهنائي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة 

ل�سركـة �سليم وعلي اأبناء �سامل بن م�سلم الهنائي للتجارة - ت�سامنية   

يعلن �سليم بن �سامل بن م�سلم الهنائي اأنه يقوم بت�سفية �سركـة �سليم وعلي اأبناء �سامل بن 

م�سلـــم الهنائـــي للتجـــارة - ت�سامنيـــة ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 

متثيــــل  حــق  وحــده  وللم�ســفي   ، 2018/2/10م  املـــوؤرخ  ال�سركــاء  التفاق  وفقا   ،  7030819

االأمور  امل�سفي فـي كافة  ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة  الغــــري  اأمــــام  الت�سفيــة  فـــــي  ال�سركـة 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 2077 ر.ب : 511

هاتف رقم : 99319069

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

هزاع بن �سعيد بن هالل الفار�سي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة 

ل�سركـة �سعيد بن هالل و�سامل بن �سليمان الفار�سي - ت�سامنية   

يعلن هزاع بن �سعيد بن هالل الفار�سي اأنه يقوم بت�سفية �سركـة �سعيد بن هالل و�سامل بن 

�سليمان الفار�سي - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانـــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 7020775 ، 

وفقــا التفــاق ال�سركــــاء املـــــوؤرخ 2018/2/7م ، وللم�ســفي وحــده حــق متثيــــل ال�سركـة فـــــي 

تتعلق  التي  االأمور  كافة  فـي  امل�سفي  مراجعــة  اجلميع  وعلـــــى   ، الغــــري  اأمــــام  الت�سفيــة 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 316 ر.ب : 500

هاتف رقم : 95842458

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي

را�سد بن نا�سر بن عبداللـه املعمري

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة 

ل�سركـة �سيف ورا�سد اأبناء نا�سر عبداللـه املعمري للتجارة - ت�سامنية   

يعلن را�سد بن نا�سر بن عبداللـه املعمري اأنه يقوم بت�سفية �سركـة �سيف ورا�سد اأبناء نا�سر 

اأمانـــة ال�سجل الـتجـــاري بالرقـــم  عبداللـه املعمري للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى 

7036981 ، وفـــقا التفـــاق ال�سركـــــاء املـــوؤرخ 2018/2/17م ، وللم�ســفي وحــده حــق متثيــــل 

ال�سركـة فـــــي الت�سفيــة اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافــة االأمـــور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 150 ر.ب : 511

هاتف رقم : 92181764

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

يو�سف بن علي بن �سلطان الكلباين

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة خط امل�سرات احلديثة �ش.م.م   

يعلن يو�سف بن علي بن �سلطان الكلباين اأنه يقوم بت�سفية �سركـة خط امل�سرات احلديثة 

�ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانـــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1078069 ، وفقا التفاق ال�سركــاء 

املـــوؤرخ 2018/2/10م ، وللم�ســفي وحــده حــق متثيــــل ال�سركـة فـــــي الت�سفيــة اأمــــام الغــــري ، 

وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 272 ر.ب : 511

هاتف رقم : 93219959

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي

اإبراهيم بن حمود بن �سعيد ال�سكيلي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة دار الفخامة الوطنية - تو�سية   

يعلن اإبراهيم بن حمود بن �سعيد ال�سكيلي اأنه يقوم بت�سفية �سركـة دار الفخامة الوطنية - 

تو�سية  ، وامل�سجلــة لدى اأمانـــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1161334 ، وفقا التفاق ال�سركــاء 

املـــوؤرخ 2018/2/15م ، وللم�ســفي وحــده حــق متثيــــل ال�سركـة فـــــي الت�سفيــة اأمــــام الغــــري ، 

وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 458 ر.ب : 511

هاتف رقم : 93666776

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

حممد بن عديل بن خمي�ش العربي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الربوع الواعدة - ت�سامنية

يعــلن حممــد بــن عديــل بــن خميــ�ش العبــري اأنــه يقـــوم بت�سفيــة �سركـة الربــوع الواعدة - 

التفاق  وفقا   ،  1008295 بالرقـــم  الـتجـــاري  ال�سـجــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنيــة 

ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/24م ، وللم�سفــــي وحـــده حـــــق متثيـــــل ال�سركــة فـي الت�سفيــــة اأمـــام 

الغـــيـــر ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�سفـي فـي كافــــة االأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 499 ر.ب : 515

هاتف رقم : 99338694 

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة النهج للتجارة - ت�سامنية   

يعلن حممد بن عديل بن خمي�ش العربي اأنـــه يقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة النهـــج للتجـــارة - 

ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانـــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 7052979 ، وفقا التفاق ال�سركاء 

املوؤرخ 2018/2/4م ، وللم�ســفـــي وحــــده حــق متثيــــل ال�سركـة فـــــي الت�سفيــة اأمــــام الغــــري ، 

وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 499 ر.ب : 515

هاتف رقم : 99338694

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

يحيى بن �سعيد بن حممد الدرعي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة القنا�ش املا�سي للتجارة - ت�سامنية   

املا�ســـي  القنــــا�ش  �سركــــة  بت�سفيـــة  يقــــــوم  اأنـــه  الدرعي  �سعيد بن حممد  بن  يعلن يحيى 

للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانـــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 5121663 ، وفقا التفاق 

ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/25م ، وللم�ســفـــي وحــــده حــق متثيــــل ال�سركـة فـــــي الت�سفيــة اأمــــام 

الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 136 ر.ب : 511

هاتف رقم : 92648899

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي

�سالم بن عامر بن �سالم العلوي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ب�ساتني النه�سة التجارية - ت�سامنية   

اأنـــه يقــــــوم بت�سفيــــــة �سركـــــــة ب�ساتيـــن النه�ســـة  يعلن �سالم بن عامر بن �ســالم العلـــوي 

التجاريـــة - ت�سامنيـــة ، وامل�سجلــة لدى اأمانـــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 7000685 ، وفقا 

التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/17م ، وللم�ســفـــي وحــــده حــق متثيــــل ال�سركـة فــي الت�سفيــة 

اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 592 ر.ب : 511

هاتف رقم : 99212734

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

�سالح بن علي بن �سامل ال�سواعي 

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة نه�سة العمران املتحدة �ش.م.م   

اأنـــه يقــــــوم بت�سفيــــــة �سركـــــــة نه�ســـة العمـــران  يعلن �سالح بن علي بن �سامل ال�سواعـــي 

1093492 ، وفقا التفاق  اأمانـــة ال�سجل الـتجاري بالرقم  املتحدة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى 

الت�سفيــة  فــي  ال�سركـة  متثيــــل  حــق  وحــــده  وللم�ســفـــي   ، 2017/12/26م  املوؤرخ  ال�سركاء 

اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 

والية مطرح - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 494 ر.ب : 515

هاتف رقم : 99021230

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة االحتاد لالأعمال واخلدمات �ش.م.م   

يعلن �سالح بن علي بن �سامل ال�سواعـــي اأنـــه يقــــــوم بت�سفيــــــة �سركـــــــة االحتاد لالأعمال 

واخلدمات �ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانـــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1146972 ، وفقا التفاق 

ال�سركاء املوؤرخ 2018/1/18م ، وللم�ســفـــي وحــــده حــق متثيــــل ال�سركـة فــي الت�سفيــة اأمــــام 

الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 

والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 527 ر.ب : 117

هاتف رقم : 99021230

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

عبدالعزيز بن را�سد بن حممد الرواحي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سرفات امل�ستقبل للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية   

يعلن عبدالعزيز بن را�سد بن حممد الرواحي اأنـــه يقــــوم بت�سفيــــة �سركــة �سرفات امل�ستقبل 

بالرقـــــم  الـتجـــــاري  ال�سجـــــل  اأمانــــــة  لـــدى  وامل�سجلـــــة   ، - ت�سامنيــــة  واملقـــاوالت  للتجارة 

1067835 ، وفقـــا التفـــاق ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/1/30م ، وللم�ســفــــي وحــــده حـــق متثيـــــل 

ال�سركــــة فـــي الت�سفيــــة اأمــــام الغــــيــر ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�ش.ب : 460 ر.ب : 323

هاتف رقم : 92171177

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي

حممد بن علي بن ح�سن الرئي�سي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة م�ساريع االختيار االأول احلديثة �ش.م.م   

يعلن حممد بن علي بن ح�سن الرئي�سي اأنه يقـوم بت�سفية �سركــة م�ساريع االختيار االأول 

احلديثة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانـــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1834410 ، وللم�ســفـــي 

وحــــده حــق متثيــــل ال�سركـة فــي الت�سفيــة اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�سفي 

فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�ش.ب : 700 ر.ب : 132

هاتف رقم : 99332030

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1234(

م�سلم بن �سامل بن م�سلم الفليتي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة املت�سدر ال�ساملة �ش.م.م   

يعلن م�سلم بن �سامل بن م�سلم الفليتي اأنه يقـوم بت�سفية �سركــة املت�سدر ال�ساملة �ش.م.م ، 

وامل�سجلــــــة لـــدى اأمانــــــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1196278 ، وفقا لقرار ال�سركاء املوؤرخ 

2018/2/13م ، وللم�ســفـــي وحــــده حــق متثيــــل ال�سركـة فــي الت�سفيــة اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى 

اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 27 ر.ب : 121

هاتف رقم : 99546507

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي

�سامل بن يا�سر بن �سامل الرواحي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الزاهب العاملية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية   

يعلن �سامل بن يا�سر بن �سامل الرواحي اأنه يقـوم بت�سفية �سركــة الزاهب العاملية للتجارة 

 ،  1115234 الـتجـــاري بالرقــــم  اأمانــــة ال�سجـــل  لـــدى  ، وامل�سجلـــــة  واملقاوالت - ت�سامنيــــة 

وعلـــــى اجلميع   ، الغــــري  اأمــــام  الت�سفيــة  فــي  ال�سركـة  حــــق متثيــــــل  وللم�ســفــــــي وحــــــده 

مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�ش.ب : 155 ر.ب : 420 امل�سيبي

هاتف رقم : 99547942

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي
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عبداللـه بن علي بن را�سد العلوي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اإجنازات الظاهرة �ش.م.م   

يعلن عبداللـه بن علي بن را�سد العلوي اأنه يقـوم بت�سفية �سركــة اإجنازات الظاهرة �ش.م.م ، 

وامل�سجلــة لدى اأمانـــة ال�سجل الـتجـــاري بالرقم 1007337 ، وللم�ســفـي وحــــده حــق متثيــــل 

ال�سركـة فــي الت�سفيــة اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�ش.ب : 941 ر.ب : 132

هاتف رقم : 99439392

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي

حم�سن بن عبدالر�سا بن خمتار اللواتي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة نور�ش اخلابورة �ش.م.م   

يعلن حم�سن بن عبدالر�سا بـــن خمتـــار اللواتـــي اأنـــه يقــوم بت�سفية �سركــة نــور�ش اخلابـورة 

�ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانـــــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقم 1057923 ، وفقا التفاق ال�سركاء 

اأمــــام  الت�سفيــــة  فـــي  ال�سركــــة  متثيـــــل  حـــق  وحــــده  وللم�ســفــــي   ، 2018/2/21م  املوؤرخ 

ال�سركـة  باأعمــال  تتعلق  التي  االأمور  كافة  فـي  امل�سفي  وعلـــــى اجلميع مراجعــة   ، الغــــيــر 

على العنوان االآتـي : 

�ش.ب : 334 ر.ب : 131

هاتف رقم : 99380697

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

�مل�صفــــي
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م�سطفى الطيب حممد ال�سعيد 

�إعـــــــــالن

عـن انتهـاء اأعمال الت�سفية 

ل�سركــة روافــد للتطويــر واال�ستثمــار �ش.م.م

يعلــن م�سطفى الطيب حممد ال�سعيد ب�سفــتــه امل�سفــي ل�سركـــة روافد للتطوير واال�ستثمار 

�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل التجـاري بالرقم 1190553 ، عن انتهاء اأعمال الت�سفية 

وزوال الكيـــان القانونـــي لل�سركـــة وفقــا الأحكـــام املـــادة )27( من قانون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .

امل�سفــــي

جمعة بن �ساعد بن �سعيد الغافري

�إعـــــــــالن

عـن انتهـاء اأعمال الت�سفية 

ل�سركــة الدرعي والغافري للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلــن جمعة بن �ساعد بن �سعيــد الغافــري ب�سفــتــــه امل�سفــي ل�سركـــة الدرعـــي والغافـــري 

للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل التجـاري بالرقم 7002610 ، 

عن انتهاء اأعمال الت�سفية وزوال الكيـــان القانونـــي لل�سركـــة وفقــا الأحكـــام املـــادة )27( من 

قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــــي
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