
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1239(                                                                        ال�سنـــة ال�سابعـــــة والأربعـــون 

  

املحتـــــــــويــات
اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة

وزارة التجـــارة وال�سناعـــة
اإعالن ب�ساأن طلبات براءات الخرتاع املقبولــة .

اإعالن ب�ساأن طلبات براءات الخرتاع املمنوحــة .

اإعالن ب�ساأن جتديد مدة حماية النماذج ال�سناعيـة .

الإعــالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة .

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص بالنتفاع .

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

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

ا�ستــــــــــــــــدراك .

البنـك املركـزي العمانـي
اإعالن ب�ساأن القيمة الإجمالية للنقد املتداول فـي ال�سلطنة اإلى نهاية �سهر مار�ص 2018م .

جمــل�س املناق�ســـــات
اإعالن عن طرح املناق�سة رقم 2018/4 .
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اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحمود للم�ساريع ال�ساملة �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط اخلليج للتنمية �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كال�سيك لالأثاث �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كال�سيك لال�ست�سارات الهند�سية �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوطنية لهند�سة الطاقة �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأفق الرفيع لالأعمال التجارية �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنفوي للتجارة واملقاولت �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة منافع العقارية �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعاع قري للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج عيني املتحدة للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حدائق الأندل�ص احلديثة - تو�سية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواحل املدينة الزرقاء �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهور الفردو�ص - تو�سية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد واأ�سعد ال�سكيلي للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع املحيط للتجارة واملقاولت �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بوابة الدار املتحدة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سارف اخل�سراء للتجارة - تو�سية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرهون نا�سر و�سريكه للمزاد العلني �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نا�سر �سيف �سعيد و�سيف �سامل للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سناء عربي للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مروج الك�ستناء للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل وحممد اأبناء �سعيد بن حممد الكعبي 
للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيف حما�سة للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سلطان بن حممد بن مبارك و�سريكه - تو�سية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مغ�سلة بو�ص هاو�ص �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأ�سواء جبل �سمحان �ص.م.م . 



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اجلذور املتحدة �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو �سالح اجلعفري و�سريكه للتجارة - تو�سية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو رائد اجلعفري للتجارة - تو�سية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو اإبراهيم اجلعفري للتجارة - تو�سية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو فاطمة اجلعفري و�سريكه للتجارة - تو�سية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املطورون العرب - تو�سية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فقري ونادر البلو�سي للتجارة �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سم�ص املعبيلة الذهبية �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن را�سد بن �سامل النخيلي وولده - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرا�سد و�سريكه لال�ستثمار �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع واحة �سمال ال�سودان لتنظيف املباين �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع واحة طرابل�ص احلديثة �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رحاب الواحة �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال البوادي الدولية �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التعاهد للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سائم امل�سيبي للتجارة . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع جزيرة يا�ص احلديثة للتجارة - تو�سية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحالم امل�ستقبل الع�سرية - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خمي�ص الفهدي و�سريكه - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو حم�سن الريامي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار املدة الذهبية - تو�سية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالئع الرحبة للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قمة اجلبل الأخ�سر للتجارة �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد وعلي اأبناء �سعيد بن �سامل البو�سعيدي 
للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلرم للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة براعم ب�سياء للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة مديرة للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زاهر بن عبداللـه الكندي ونا�سر بن حممد 
الكندي - ت�سامنية . 

212
212
213
213
214
214
215
215
216
216
217
217
218
218
219
219
220
220
221
221
222
222
223

223
224
224
225

225

رقم 
ال�سفحة



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة موا�سم نزوى للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي بن خمي�ص بن عبيد ال�سليمي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منور نزوى للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار العقر الذهبية - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفاء زكيت للتجارة واملقاولت �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي زكيت للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأرزاق البحر للتجارة - ت�سامنية . 

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خمي�ص الدغي�سي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمد و�سامل اأبناء �سعيد بن �سباع الفرقاين 

للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ما�سة اإزكي - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأ�سائل ال�سرق الالمع - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سائم كزميم للتجارة . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سراب املتحدة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآل م�سعود للتجارة . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بربزوم املتحدة للتجارة واملقاولت . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحوة �سليم للتجارة . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأطالل نزوى للتجارة - ت�سامنية . 
واأولده  الربعمي  �سهيل  �سعيد  بن  بخيت  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

للتجارة واملقاولت . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفاف ال�سرق للتجارة . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمح ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد �سامل اأحمد اجلعدي و�سريكه للتجارة . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهيل بن م�سلم �سليمون واأولده للتجارة . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سداقية املتحدة للتجارة . 
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة براري �سحم الذهبية للتجارة واملقاولت . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار اجلنوب املتكاملة للتجارة العامة . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالئع املجد ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ساتني النزوح للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ما وراء اجلبال للتجارة - تو�سية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ملك البادية للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ري�سوت لالأ�سمدة �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القروي للتجارة . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برج ال�سالم للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة الأنبار للتجارة واملقاولت . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ملار اخلليج للتجارة والنقل �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجار ملنتجات ال�سلب �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مروج جبل القمر للتجارة واملقاولت . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجواء الظفرة احلديثة لالإعمار والإن�ساءات . 

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة ال�سحي واملقبايل للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة روائع اليم للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع علي ال�سناين احلديثة �ص.م.م .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة �سحار للم�ساريع املثالية �ص.م.م .

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة خمابز املدينة - ت�سامنية .

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة اإعمار الربج املميز �ص.م.م .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة بوارق الأيام للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة مدينة نزوى الوطنية - ت�سامنية .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة وادي الزهور للم�ساريع ال�ساملة - ت�سامنية .

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة يافا الدولية �ص.م.م .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع هجن العا�سفة �ص.م.م .

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة هجن العا�سفة للم�ساريع ال�ساملة -ت�سامنية .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة دوحة املحيط للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة اأ�سائل اخلليج للم�ساريع ال�ساملة - ت�سامنية .
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اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة رمال بوادي اجلنوب - تو�صية .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة روابي حلفني للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة �صعيد بن �صعود العبيداين واأوالده للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة اخلليج االأهلية �ش.م.م .
ال�صقري  عامر  بن  �صامل  بن  عامر  ورثة  ل�صركة  الت�صفية  اأعـمال  بدء  عـن  اإعالن 

للتجارة - تو�صية .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة �صليمان بن �صامل بن �صويلم الهطايل واأوالده 

للتجارة - تو�صية .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة زهور الردة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية .

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة حرب القلم للتجارة - تو�صية .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة الطليعة املتحدة - ت�صامنية .

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة جنوب اأبها للتجارة - ت�صامنية .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة حارة البالد للتجارة - ت�صامنية .

�صليمان  بن  �صعيد  اأبناء  و�صامل  �صليمان  ل�صركة  الت�صفية  اأعـمال  بدء  عـن  اإعالن 
احلجي - ت�صامنية .

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة خريات اأدم للتجارة - ت�صامنية .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة بهجة االأب�صار للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية .

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة التجارة واخلدمات ال�صناعية �ش.م.م .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة خمائل هيماء للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة النهار اجلديد للتجارة - ت�صامنية .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة مبداء االبتكار للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة حميط اخلليج للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة �صيف بن خليفة بن م�صعود البحري واأخيه - ت�صامنية .

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة مدينة نزوى احل�صارية - تو�صية .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة كواكب الغبرياء للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة اأزهار اجلبل للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة لوؤلوؤة طيم�صاء للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة �صموع الدريز للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة الغرزة الذهبية للتجارة - ت�صامنية .
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اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة مالك عز للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة ينابيع الوفاء للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة غزال نزوى للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة اأبناء �سيف بن �سليمان الكندي للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة بوابة منح املتحدة - ت�سامنية .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة ر�سائل ال�سالم للتجارة - ت�سامنية .

للتجارة  واأولده  العلوي  �سعيد  �سامل علي  ل�سركة  الت�سفية  اأعـمال  بدء  عـن  اإعالن 
واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة الثقة خلدمات الطاقة �ص.م.م .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع �سحوة نزوى للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة احللول املنطقية �ص.م.م .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة اأبراج امل�سنعة احلديثة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة م�سعود بخيت �سامل واأولده للتجارة .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة ال�سهالة احلديثة للتجارة .

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة الرباء العربية للتجارة .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة منار الها�سمي للتجارة واملقاولت .

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة بهجة امل�سنعة املتحدة للتجارة واملقاولت �ص.م.م .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة الن�سر لتاأجري املعدات - ت�سامنية .

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة اإطاللة امل�سنعة للتجارة - ت�سامنية .
اإعـالن عـــن بــدء اأعـمــال الت�سفية ل�سركـــة م�ساريـــع عبداللـه بن �سالـــح ال�سيبانــــي 

و�سركائه للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عـن بـــدء اأعـمال الت�سفية ل�سركــــة الإ�سنــــاد لال�ستيـــراد والت�سديـــر )املنطقــــة 

احلرة باملزيونة( �ص.م.م .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة ابن م�سيخان و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع اأركان �سحم احلديثة للتجارة .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة احلجر الرابع الهند�سية الفنية للتجارة .

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة اأ�سوار العوجة للتجارة واملقاولت .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة �سعيد بن �سامل بن اأحمد امل�سيخي و�سريكه للتجارة .

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة ح�سني بن �سعيد بن اأحمد احلكماين للتجارة واملقاولت . 
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اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�ضفية ل�ضركة ريح مرباط ال�ضاملة للتجارة - ت�ضامنية .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة الطائف خلدمات حقول النفط والغاز .

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة روابي تطوان للتجارة واملقاولت .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة ح�سن القلعة الذهبية �ص.م.م .

للتجارة  احلديثة  �سحم  �سموخ  م�ساريع  ل�سركة  الت�سفية  اأعــمــال  بــدء  عــن  اإعـــالن 
واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ال�سوق املمتاز - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة جمي�ص للتجارة واملقاولت �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة النربي لال�ستثمارات العقارية �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة را�سد بن عبداللـه بن را�سد ال�سرقي وولده 

للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع ال�سويرة احلديثة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة العلم الكبري للخدمات �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ممتاز للخيام �ص.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأبو داوود املتحدة �ص.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة يو�سف وه�سام للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الرافع املتحدة �ص.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة جوهرة الرو�سة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة واحة ال�سميني للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأ�سداف للبناء والت�سييد �ص.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة البانو�ص التجارية - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة جزيرة الإلكرتونيات �ص.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة في�سل بن �سامل بن �سعيد الزيدي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة عجائب امل�ستقبل للتجارة واملقاولت �ص.م.م  .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة هم�سات الربميي التجارية - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة الزمان القدمي للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ثاين وحممد الهاجري للتجارة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة خ�سراء اخلليج للتجارة - ت�سامنية .
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اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأ�سوار ب�سياء للتجارة �ص.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سحوة بهالء للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ال�سيح الأخ�سر الوطنية للتجارة - ت�سامنية .
للتجــارة  واأخيـه  الربخي  علي  بن  نا�سر  ل�سركـة  الت�سفيـة  اأعـمال  بـدء  عن  اإعــالن 

واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأهازيج اخلري للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة زهور احل�سنة للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة بهالء للمياه - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة املرا�ســد للتجـارة واملقاولت �ص.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة واحة اأدم للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة النهر اجلاري للنقل �ص.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الداخلية للم�ساريع املدنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة م�ساريع زركون الالمــع - ت�سامنيــة .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ب�ساتني عز للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الإخوان اجلديدة للتجارة واملقاولت �ص.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة موارد اجلزيرة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الإن�ساءات الذهبية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعمال الت�سفية ل�سركة وادي �سيق للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الينابيع املتحدة للتجارة والنقل - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة م�ساريع قمم نزوى الوطنية - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة مدينة نزوى املتحدة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع اأعمدة اخلريات - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة موؤ�س�سة اأبو ميار اله�سامي �ص.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة حممد بن علي الريامي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الف�سول الأربعة للزراعة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ال�سحب الطائرة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة كوا�سر ب�سياء للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ال�ساطي و�سركاه للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ال�سوء الأبي�ص للتجارة - ت�سامنية .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأولد �سامــ�ص العامــري للتجارة - ت�سامنية  .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ب�ساتني املر�سد للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة حممد واأحمد الفرقاين للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة طيم�ساء للم�ساريع املتميزة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الثالثي املا�سي للتجارة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع الرباق ال�ساملة - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الداخلية املتكاملة �ص.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة دوحة الدوح للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة رمال الفيقني للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة فخر الداخلية للتجارة �ص.م.م  .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأبراج منح احلديثة للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة نه�سة العالية للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة م�ساريع خريات احل�سنة ال�ساملــة - ت�سامنيــة .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة املنزل املتميز للتجارة واملقاولت �ص.م.م  .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة نزوى خلدمات الت�سالت �ص.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سروح ال�سعادة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة القو�ص الأحمر للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة حدائق الورد للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ينابيع نزوى الذهبية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الغاوي للم�ساريع املتميزة - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الهجان للتجارة واخلدمات الفنية �ص.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة البنيان املر�سو�ص للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة مرا�سي عوقد للتجارة واملقاولت .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة العمري العربية للتجارة واملقاولت  .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة واحة الأطل�ص للتجارة .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة هانون العاملية للتجارة واملقاولت .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الروؤ�ساء ال�ساملة للتجارة واملقاولت �ص.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة مكارم التطور �ص.م.م  .
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اأبناء  و�سالح  و�سامل  وحممد  عبدالعزيز  ل�سركـة  الت�سفيـة  اأعـمال  بـدء  عن  اإعــالن 
�سعيد ال�سيفي - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة حارث احلارثي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة جبال الداخلية الأهليــة - ت�سامنيــة .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة علي بن خمي�ص البطراين و�سركاه للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة هرويــل للخدمات الهند�سية �ص.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الوفري للتجارة واملقاولت .
الريامي  حامد  بــن  من�سور  بــن  قي�سر  ل�سركـة  الت�سفيـة  اأعـمال  بـدء  عــن  اإعـــالن 

و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفية ل�سركـة حنني املا�سي  للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة قلعة الربميي ال�ستثمارية �ص.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة العزاين والكعبي لال�ستثمار �ص.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة رواد ال�ساحل  للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأ�سد امللدة  للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة وادي مرفع للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سامل بن حمود ال�سبيبي و�سركاه للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة بيت جمان للم�ساريع ال�ساملة �ص.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الكنوز احلديثة للتجارة �ص.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ال�سعدي للبناء والت�سييد �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركـة فاطمة بنت اإبراهيم ح�سن و�سريكاتها للتجارة  .
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�سنع �سنا�ص للثلج والتربيد �ص.م.م .

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع الفرا�سة املتحدة �ص.م.م .
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سقور ال�سويق للتجارة - ت�سامنية .

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سحر البادية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة تالل �سنا�ص الذهبية - ت�سامنية .

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية  ل�سركة �سامل بن را�سد بن حميد الربيكي و�سريكه 
للتجارة - ت�سامنية .
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اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة فهد بن عبداللـه بن �سامل املعمري و�سريكه 
للمقاولت - ت�سامنية .

اأعمال الت�سفية ل�سركة فهد بن عبداللـه بن �سامل املعمري وولده  اإعــالن عن بدء 
للتجارة - تو�سية .

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة الب�ضاط االأ�ضود للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية .
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة جبال وادي بني عمر للتجارة - ت�سامنية .

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اآفاق امل�ستقبل للم�ساريع الذهبية - ت�سامنية .
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة احلوراء للتجارة - ت�سامنية .

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة خريات الوهرة للتجارة - ت�سامنية .
اإعــالن  عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مرتفعات ال�سد للتجارة - ت�سامنية .

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سليمان بن علي بن �سليمان العجمي و�سركاه 
للتجارة - ت�سامنية .

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة خلفان املعمري و�سركائه للتجارة - تو�سية .
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة فنادق �سحار �ص.م.م .

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة وراود طيبة احلديثة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأبو اجلود العاملية �ص.م.م .

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية  ل�سركة البريق الأحمر املميز للم�ساريع التجارية 
واملقاولت �ص.م.م .

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة وديان ال�سمال للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة نور جمي�ص املميز للتجارة - ت�سامنية .

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ن�سامي اخلريف الأخ�سر للتجارة - ت�سامنية .
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�سار املدينة للم�ساريع املتحدة - تو�سية . 

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأحمد بن اإبراهيم بن �سعيد الذهلي و�سريكه 
للتجارة - ت�سامنية .

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأمواج الغوي�سة احلديثة للتجارة - ت�سامنية .
اإعــالن  عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة روا�سي ال�سويق احلديثة - ت�سامنية . 

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �ساحل اخل�سراوين الوطنية للتجارة - ت�سامنية .
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اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة وادي اخل�سراوين للتجارة - ت�سامنية .
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة البريق اجلديد للتجارة - ت�سامنية .

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مركز الكوثر الطبي التخ�س�سي .
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة بهجة ال�سعادة الوطنية للتجارة .

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مركز العا�سمة لالأبواب الأوروبية .

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الأر�ص الف�سية الدولية للخدمات .
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مركز مواد البناء والت�سييد �ص.م.م .

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اإ�سراقة للتجارة واملقاولت .
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اجلزيــرة لل�سرافة �ص.م.م .

و�سريكه  الكثريي  اأحمد  بخيت  بن  �سامل  ل�سركة  الت�سفية  اأعمال  بدء  عن  اإعــالن 
للتجارة واملقاولت .

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سلطان وحممد لال�ستثمار والتجارة .
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة بن مويه للتجارة . 

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سيف و�سالح اأبناء حمد بن را�سد اليزيدي للتجارة .
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة برزمان والعيون للتجارة واملقاولت �ص.م.م .

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة فلج الظاهر للتجارة �ص.م.م .
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مدر�سة �سم�ص املعارف لتحفيظ القراآن الكرمي .

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سياء الردة ال�ساملة - ت�سامنية.
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة النخيل التنموية �ص.م.م .

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة جنوم امل�سيبي للم�ساريع الذهبية - ت�سامنية .
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سيف بن حمود الرواحي و�سريكه للتجارة .

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ميامة اخلليج للتجميل .
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الإبرة املا�سية للخياطة والتطريز .

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع وهج �سناو احلديثة للتجارة واملقاولت .
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة البيت القدمي الوطنية للتجارة واملقاولت �ص.م.م .

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مرتفعات خميلة للتجارة - ت�سامنية .
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اجلزيرة لل�سرافة .
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اإعــالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة الف�صاء الذهبي للتجارة - تو�صية
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة جنمة �صعراء للتجارة - تو�صية .

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة دار اأر�ض اليا�صمني احلديثة - تو�صية .
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة الأعوان الوطنية لال�صتثمار �ض.م.م .

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأوراق اخلريف لبيع املواد الغذائية باجلملة �ض.م.م .
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اإ�صماعيل وخدابخ�ض للتجارة �ض.م.م .

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صياء العامل للتجارة - ت�صامنية .
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة مزون اجلنوب للتجارة واملقاولت �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأ�صواء �صماء بهالء للتجارة - ت�صامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأر�ض ال�صرق الأو�صط �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صياء ويهي املر للتجارة - ت�صامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة فيافـي ب�صياء للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة روابي اخلطوة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة يا�صمني املزيونة للتجارة واملقاولت - ت�صامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اآثار القلعة للتجارة واملقــاولت - ت�صامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صياء �صمائل للتجارة واملقاولت - ت�صامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة الفرا�صــات الــثالث للم�صاريع املتميزة �ض.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة الر�صالة املتحدة �ض.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة �صاطئ اجلزيرة اخل�صراء للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة واحة بهالء للتجارة واملقاولت - ت�صامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة اأبو ح�صام للتجارة واملقاولت - تو�صية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة خط الغبرياء - ت�صامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة ال�صهم ال�صاطع للتجارة - ت�صامنيـــة .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة م�صاريع اأبناء اخلاطري للتجارة واملقاولت - ت�صامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة غــايــة الإتقــان - ت�صامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة اأحمـد وحميــد اأبناء حممــد بن �صيف الدرعي 

للتجارة - ت�صامنية  .
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اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سقر اليمن للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة مرتفعات طوي اجلمة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اليزن العاملية - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الف�سالة للتجارة واملقاولت .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة تـــالل املغـــرف للتجــارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة احلديقة الدولية للخدمات ال�سياحية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ال�ستقراء التجارية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة بخـور امللــــوك - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة درة املغدر للتجارة .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سرق الراكة للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة حمود و�سامل ال�سعدي للتجارة واملقاولت .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة برج الفوار�ص للتجارة واملقاولت .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة حور الفليج .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأ�سطورة اخلو�ص للتجارة واملقاولت .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة فيافـي الـجرداء للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ن�سيم الورد للخياطة والتطريز - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ديار ال�سهيلي للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اإعمار اإزكي - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة احلــور العني للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة زخارف بهالء املا�سية - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �ســدى القمــة للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأرزاق البحر للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ثمار بهالء �ص.م.م .
الهنائـــي  نـــا�سر  بن  �سليمان  بن  نا�سر  ل�سركـة  الت�سفيـة  اأعـمال  بـدء  عن  اإعــالن 

و�سريكــته للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة  بدائع النور للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأنوار بهالء للتجارة واملقاولت - تو�سية .

رقم 
ال�سفحة

رقم 
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اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة الربج الغربي للتجارة �ش.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة حممد بن �شامل و�شليم بن �شامل الهنائي 

للتجــارة - ت�شامنيـــة .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة عبداللـه بن علي بن حماد اخليـــاري  و�شريكــه 

للتجــارة - ت�شامنيــة .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة  روابي ال�شياحي للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة عبداللـه بن زاهر وحممد بن علي القم�شوعي 

للتجارة - ت�شامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة الهـــديفـــي والعنقودي للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة �شعيد بن نا�شر بن حمد املنذري و�شريكه 
للتجارة - ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة بن برهوم و�شريكه للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية  .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة الهرموزي لال�شتثمار �ش.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة الزيدي والعي�شائي للتجارة .
و�شريكه  الغيثي  �شنني  بن  بن علي  �شامل  ل�شركـة  الت�شفيـة  اأعـمال  بـدء  اإعــالن عن 

للتجارة - ت�شامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شامل واإبراهيم للتجارة - ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة حممد الرزق للتجارة واملقاوالت �ش.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة االإمنـــاء لتاأجيــــر ال�شيـارات .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة االأق�شر الوطنية - ت�شامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة التطور الباهر للتجارة .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأ�شواء املحافظة املتميزة - ت�شامنية  .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة واحـــة دار�شــيــت للتجارة واملقـــــاوالت - ت�شامنيــة .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البارز العاملية �ش.م.م . 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة موا�شم م�شقط �ش.م.م . 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة فياكالود م�شقط �ش.م.م . 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة كوا�شر الوادي االأبي�ش للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية . 

رقم 
ال�صفحة
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وزارة التجارة وال�صناعة
اإعـــــــــالن

تعلـــن دائـــرة امللكيـــة الفكريــــة عـن طلبـــات البـــــراءات املقبولـــة ، وعلـــى كـــل ذي م�سلحــــة 
احلق فـي االعتـــــرا�ض اأمــــام الدائرة خــــالل )120( يومـــا من تــــــاريــخ الن�سر وذلــك طبقـــا 
للمــــادة ) 9-5-ج ( وفقـــــا الأحكــــــام قانـــون حقــــوق امللكيــــة ال�سناعيـــــة ال�ســــادر باملر�ســـــوم 
ال�سلطــــانــي رقـــــــــم 2008/67 واملـــــــــــادة )31( مـــــن الئحتــــــــه التنفـيذيـــــة ال�ســــــــادرة بالقـــــــــــرار 

الـــــــــــوزاري رقـــــم 2008/105 .

رمـــوز البيانـــات الببليوجرافـية

الرمــــــزالبيــان الببليوجرافـي

21رقـم الطلــب

22تاريـخ تقديــم الطلــب

31رقــم االأ�سبقيــة

32تاريــخ االأ�سبقيــة

33بلــد االأ�سبقيــة

54ت�سميــة االختـراع

57الو�ســف املخت�سـر

71ا�ســم طالــب البــراءة

72ا�ســم املختـرع

73ا�سـم املمنـوح لـه احلـق فـي امللكيـة
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)21( OM/P/2015/00153

)22(14/6/2015

)31( 12306592.2 - PCT/EP2013/076125

)32(  14/12/2012 - 10/12/2013

)33(EP - EP

متعقبـات جديـدة لدرا�سة مكمن زيت فـي ظـروف عاليــة امللوحــة ومرتفعــة درجــة )54(
احلرارة .

حيـــث A ميثــل جــذر األكان دييــل بــه مـن 2 اإلى 4 ذرات كربـــون ، ويحمــل بدائـــل )57(
ميثل   R واأما  االإثيل  و/اأو  املثيل  جمموعــات  من  اأكثـر  اأو  واحدة  جمموعــة  من 
اأو يرتبط  ذرة هيدروجني  اأو متفرعة وR ميثل  C1-C4 خطية  األكيل  جمموعة 
–CO–ب�سفته متعقبا  ال�سـق   –  

٫
 R-R– اجلـذر  لت�سكيل حلقة وميثل  معا   Rو  R

معدا لال�ستخدام فـي اختبــار املتعقــب الكيميائــي فـي بئر مفردة لتحديد الت�سبع 
بالزيت املتخلف فـي مكامن الزيت .

)71(TOTAL SA

 )72(AGENET NicolasNOSIKOV Alexei Alexandrovich
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)21( OM/P/2013/000196

)22(18/8/2013

)31( 443.865/61  ٫  PCT/US2012/025662

)32(17/2/2011 - 17/2/2012 

)33(US - US

حماكي ف�سل طور حراري .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل بالك�سف عن حماكي ف�سل طور حراري وطريقة الختبار )57(
بكتلة م�ستديرة  دائري ل�سخان  ناقل  املحاكي على  . وي�ستمل  الكيميائية  العوامل 
الآبار  الدائري م�سفوفة م�ستديرة  الناقل  يت�سمن   . للدوران على من�سة  مركب 
اختبار ، لتلقي جمموعة من زجاجات االختبار وجمموعة من عنا�سر الت�سخني 
واملزدوجات احلرارية املو�سوعة بني االآبار . ي�سم كل بئر فتحة اإ�ساءة و�سقا راأ�سيا 
متجها اإلى اخلارج لل�سماح باملالحظة بالب�سر اأو ت�سوير حامل راأ�سي للزجاجة . 
يتحاذى م�سدر �سوء مع فتحة االإ�ساءة لكل بئر ا�ستجابة لدوران الناقل الدائري . 
وتت�سمن الطريقة اإ�سافة مائع طور خمتلط اإلى جمموعة من الزجاجات واإ�سافة 
عامل كيميائي اإلى كل زجاجة وحماكاة ف�صل طور حراري . ويتم التقاط وحتليل 

�سور للمائع فـي كل زجاجة لتحديد اأداء واحد اأو اأكرث من العوامل الكيميائية . 

)71( CHAMPION TECHNOLOGIES INC

 )72( NUEBLING Lee E
 LITTLE Virgil T

HART Paul R
CLEARY Robert R

BEETGE Jan H
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)21(OM/P/2014/000076

)22(13/4/2014

)31(61/ 627.429 - PCT/ US2012 /059645

)32(12/10/2011  -  11/10/2012

)33(US – US

التك�سري الهيدروليكي با�ستخــدام مــادة ح�ســو دعمـي يتــم دفعهـا على نب�ســات من )54(
خالل ثقوب �سجحية عنقودية .

يتعلــق االخرتاع احلالــي بتقنيــات اإكمال البئــر التـي ت�ســم اإن�سـاء ثقوب عنقوديـة )57(
الهيدروليكي  التك�سري  تقنيات  مع  ال�سجحي  النفثي  التثقيب  تقنيات  با�ستخدام 
الثقــوب  خــالل  مـن  نب�ســات  علـى  دفعهــا  يتــم  دعمـي  ح�ســو  مادة  تت�سمن  التي 
النفثية ال�سجحية . وقد يتم تنفـيذ كــل مـــن التثقيــب النفثــي ال�سجحي والتك�سري 

الهيدروليكي بدفع مادة احل�سو الدعمي على نب�سات من خالل اأنابيب ملتفة . 

)71(SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B V

 )72( YUDIN Alexey

 BURDIN Konstantin

LITVINETS Fedor Nikolaevich

PENA Alejandro

LYAPUNOV Konstantin Mikhailovich
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)21(OM/P/2016/000054

)22(28/2/2016

)31( 107141 - PCT/ PT2014 /000057

)32(3/9/2013  -  1/9/2014

)33(PT - PT

�سفـينة ذاتية الدفع .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل ب�سفـينة ذاتية الدفع ذات هيكل رئي�سي على �سكل U مزود )57(

بعدد )2( توربينني و)7( توربينات على كل جانب )2( من الهيكل الرئي�سي الذي 

فـي  التوربني  ت�سغيل  خالل  من   )1( الدفع  ذاتية  ال�سفـينة  ليدفعا   U �سكل  على 

الغرفة )8( الذي يتم تغذيته باملياه امل�سحوبة من مدخالت املياه )4( التي تخرج 

من فتحات االإخراج )3( . تتحرك التوربينات )7( داخل غرفة ت�سغيل التوربينات 

)8( التي تتكيف تلقائيا مع اأحد املو�سعني املحتملني ب�سبب الغالف )15( املتمركز 

فـي مو�سعني خمتلفـني داخل غرفة ت�سغيل التوربينات )8( . تنجم هذه املوا�سع 

عن و�سع اجلهاز مبا يتنا�سب مع املياه الداخلة من اجلانب "اأ" اأو اجلانب "ب" حيث 

تدخل املياه من خالل مداخل املياه )4( املوجودة على اجلانب "اأ" اأو اجلانب "ب"من 

اجلهاز . 

)71(ALBERTO FERREIRA NORAS Jorge

 )72(ALBERTO FERREIRA NORAS Jorge
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)21(OM/P/2015/000276

)22(19/10/2015

)31( 13165484.0 - PCT/EP2014/ 055083

)32(26/4/2013  -  14/3/2014

)33(EP – EP

اجلزء ال�سفلي ملغرفة ملعاجلة �سهارة معدنية ومغرفة معدنية مناظرة .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل باجلزء ال�سفلي ملغرفة ميثل جزءا من مغرفة معدنية )57(

 ، ت�ستخدم ملعاجلة �سهارة معدنية كما يتعلق االخرتاع مبغرفة معدنية مناظرة 

حيث اجلزء ال�سفلي له �سطح علوي و�سطح �سفلي وقناة �سب ممتدة بني ال�سطح 

العلوي وال�سطح ال�سفلي ، حيث متتد قناة ال�سب املذكورة من ال�سندوق النا�سر 

مبقطع عميق لل�سطح العلوي املذكور . 

)71(REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO. KG

 )72(SERVOS Kerry

KOHLER Sarah

MARANITSCH Alexander
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)21(OM/P/2015/000046

)22(23/2/2015

)31( 12185223.0 - PCT/EP2013/ 066486

)32(20/9/2012  -  6/8/2013

)33(EP - EP 

قابـ�ض تطهري غــاز خزفـــي مقــاوم للحرارة وعملية لت�سنيـــع قابـــ�ض تطهيــر الغــاز )54(

املذكور .

عند )57( غاز  مدخل  ذي  للحرارة  مقاوم  خزفـي  غاز  تطهري  بقاب�ض  االخرتاع  يتعلق 

ي�سمى  ما  ثانية  نهاية  عند  غاز  وخمرج  الباردة  بالنهاية  ي�سمى  ما  اأولى  نهاية 

بالنهاية ال�ساخنة و�سطح حميطي ميتد بني النهاية االأولى والثانية . 

)71(REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO. KG

 )72(SÜSS Jennifer

TRUMMER Bernd

BENDER Andreas

PELLEGRINO Michael

MOHR Gerhard

-25-



اجلريدة الر�سمية العدد )1239(

 - 7
)21(OM/P/2013/000152

)22(23/6/2015

)31( 12/ 975596 - PCT/US2011/ 066378

)32(  22/12/2010  -  21/12/2011

)33(US - US

اإعادة تدوير لون طالء نفايات .)54(

يتعلق هذا االخرتاع بتقدمي طريقة ال�ستخال�ض واإعادة تدوير لون طالء نفايات )57(
من عملية طالء لت�سنيع الورق لال�ستخدام كمادة مائلة طرفـية مبتلة . وتتغلب 
األوان  ا�ستخدام  فـي  املالزمة  الفنية  التحديات  الكثري من  املبتكرة على  الطريقة 
طالء النفايات مثل املادة املائلة الطرفـية املبتلة مثل طالءات بها خ�سابات دقيقة 
اأيونية  �سحنة  بها  التي  التقليدية  املائلة  املادة  من  اأكرث  الرقاقات  مقاومة  توؤذي 
قوية وميل ال�صطراب الكيمياء النهائية املبتلة ، وت�صبب حدوث ترغي مفرط 
وحتتوي على كمية كبرية من اجل�سيمات الرابطة غري االآلفة للماء التي متيل اإلى 
التكتل فـي املاء االأبي�ض والرت�سيب فـي معدات ت�سنيع الورق . تت�سمن الطريقة 
اإزالة رغاوي  املائلة اجلديدة واإ�سافة عامل  املادة  خلط الطالءات بج�سيمات 
واإ�سافة عامل تخرث كاتيوين ، وبعد ذلك اإجراء التدفق امل�سبق للخليط . جتعل 
هذه العملية ج�سيمات املادة املائلة اجلديدة واخل�سابات واملواد الرابطة فـي لون 
طالء نفاية تتكتل معا وت�سكل ندفات ثابتة بتوزيع حجم ج�سيمي حمدد . وعالوة 
على ما �سبق با�ستخدام مثل املادة املتكتلة فـي �سورة مادة مائلة طرفـية مبتلة تبني 
اأن ذلك يح�سن خوا�ض مقاومة الرقائق باال�ستفادة من قدرة الربط لدى الالتك�ض 

اأو املواد الرابطة املحتواة فـي لون طالء النفاية . 

)71(NALCO COMPANY

 )72(Weiguo Cheng
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)21(OM/P/2015/000155

)22(16/6/2015

)31(61/ 738652 - PCT/ US2013 /075973

)32(18/12/2012  -  18/12/2013

)33(US - US

طريقة وجهاز الإعادة تدوير املاء .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل بطريقة لت�سريف �سائل �سفري على اأ�سا�ض تبخري الإنتاج )57(

بخار لعمليات ا�ستخال�ض النفط بطريقة حم�سنة )EOR( ت�ستخدم مولدات بخار 

مبرحلة واحدة خاللية )OTSGs( . ت�ستمل الطريقة على تغذية )OTSGs( مباء 

منتج تبخري جزء من هذا املاء حلقن البخار ودفق املاء الباقي . وميكن تعري�ض 

هذا املاء للوم�ض امل�سار اإليه على اأنه د�سع )OTSG( الإنتاج تيار بخار و�سائل تتم 

التغذية به لعملية تبخري تعمل بان�صغاط البخار امليكانيكي )MVC( . وتتم 

ب�سورة مفـيدة اإعادة تدوير الطاقة الكامنة املوجودة فـي تيار البخار الناجت بوا�سطة 

الوم�ض القبلي لتقليل ا�ستهالك الطاقة اإلى حد كبري اأو منع ا�ستهالكها فـي عملية 

)MVC( . وميكن ا�ستخدام العملية التبخريية لتقليل املخلفات ال�سائلة للتخل�ض 

منها اأو اال�ستغناء عن احلاجة اإلى التخل�ض من ال�سائل عن طريق ت�سريف ال�سائل 

ال�سفري . 

)71(AQUATECH INTERNATIONAL L L C

 )72(BJORKLUND Daniel P

MANDIGO Gregory J
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)21(OM/P/2014/000010

)22(9/1/2015

)31(61/ 572.095 - PCT/ IB2012/ 053552

)32( 11/7/2011  -  11/7/2012

)33(US - IB

نظام وطريقة الإجراء عمليات حتفـيز حفرة بئر .)54(

لتكوين جوفـي تخرتقه )57( يتعلق االخرتاع احلايل بطريقة الإجراء عملية حتفـيز 
حفرة بئر . تت�سمن الطريقة جتميع قيا�سات ال�سغط لفا�سل معزول من حفرة 
البئر اأثناء حقن مائع فـيه وتوليد قدرة على االنتقال ا�ستنادا اإلى م�ستوى اإغالق 
ال�صدع واختبار اأدنى �صقوط للفا�صل املعزول اأثناء احلقن واحل�صول على ال�صكل 
الهند�سي لل�سدع من �سور التكوين اجلوفـي حول الفا�سل املعزول ، واإن�ساء نظام 
قابل للنفاذ من خالل قابلية االنتقال وال�سكل الهند�سي لل�سدع . وميكن اأن تت�سمن 
الطريقة اأي�سا توزيع اأداة حتفـيز �سلكية فـي حفرة البئر وعزل فا�سل حفرة البئر 
وحقن مائع فـي الفا�سل با�ستخدام اأداة التحفـيز ال�سلكية . وميكن احل�سول على 
ال�سكل الهند�سي لل�سدع من خالل ت�سوير التكوين كما ميكن احل�سول على ذلك 

ال�سكل الهند�سي لل�سدع باأخذ عينات من القلب . 

)71(SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B V

 )72(WUTHERICH Kevin
AJAYI Babatunde

WALKER Kirby Jon
SAWYER Walter
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)21(OM/P/2010/000169

)22(29/8/2010

)31( A 424/ 2008-PCT/AT2009/ 000095

)32( 17/3/2008 - 3/9/2009 

)33(AT - AT

طريقة لت�سكيل عامل رابط للزيت .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل بطريقة الإنتاج عامل رابط للزيت ، با�ستخدم مادة �سليكونية )57(

طبيعية عالية امل�سامية ومادة متبقية حتتوي على مواد ع�سوية ، حيث يتم خلط 

االأويل  حبيباتها  حجم  يرتاوح  التي  امل�سامية  عالية  الطبيعية  ال�سليكونية  املادة 

بني 4 و10 مم باملادة املتبقيـة التي حتتوي على مــــواد ع�سويــة ، وتكليــ�ض اخلليـــط 

عند درجة حرارة ترتاوح بني 520 و550 مْ  ، ثم �سحقه بحيث يرتاوح نطاق حجم 

احلبيبات اإلى حد كبري بني 4 و0٫125 مم . 

)71( COMMERZIALBANK MATTERSBURG IM BURGENLAND

AKTIENGESELLSCHAFT

 )72(PHILIPP٫ Franz٫ Josef
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)21(OM/P/2016/000171

)22(8/6/2016

)31(1362377 - PCT/ FR2014/ 053257

)32(10/12/2013 –  10/12/2014

)33(FR - FR

و�سيلة وطريقة لفتح احلاويات املحتوية على مواد غري متجان�سة .)54(

الو�سيلة على : غالف )57(  )C( لفتح احلاويات )يتعلق االخرتاع احلايل بو�سيلة )1

)2( له مدخل )3( لي�سع احلاويات )C( يكون املدخل اأعلى املخرج )4( واأداة تقطيع 

 )11( �سفلي  طرف  بني  ومتتد  تنفتح   )C( احلاويات  جلعل  منا�سبة   )10( دوارة 

وطرف علوي )12( . يتم تركيب االأداة القاطعة املذكورة )10( من خالل الطرف 

العلوي منها )12( والطرف ال�سفلي )11( من اأداة التقطيع املذكورة )10( ويتحرر 

التقطيع  اأداة  دوران  لت�سغيل   )14( ت�سغيل  وو�سائل   )2( املذكور  الغالف  داخل 

اأداة التقطيع املذكورة )10( متثل  الدوارة املذكورة )10( وتت�سم الو�سيلة )1( باأن 

مو�سعا مرجعيا ميكن منه اأن تتحرك بعيدا بينما توا�سل اإجراء وظيفتها اخلا�سة 

بفتح احلاويات )C( ويكون الأداة التقطيع املذكورة )10( ميل طبيعي للعودة اإلى 

مو�سعها املرجعي حتت تاأثري و�سائل االإرجاع )34( . فتح احلاويات . 

)71( FINANCE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CHARREYRE -

FIDEC

 )72( CHARREYRE Fabien Michel Alain
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)21(OM/P/2016/000002

)22(10/1/2016

)31(2014090491 - 2013156408 - PCT/ JP2014 /069683

)32(24/4/2014 -  29/7/2013 –  25/7/2014

)33(JP- JP - JP

مادة خام من اأجل اختزال مبا�سر وطريقة اإنتاج املادة اخلام من اأجل اختزال مبا�سر )54(

وطريقة الإنتاج حديد خمتزل .

مادة خام من اأجل اختزال مبا�سر يتم اختزالها فـي فرن قائم )ذي حو�ض ي�سحن )57(

من اأعلى ويفرغ من اأ�سفل( ي�ستمل على مادة خام وطبقة تغليف تغلف املادة اخلام 

وذات م�سامية )20%( حجما اأو اأكرث . 

)71(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION

 )72(MIZUTANI Moritoshi

NISHIMURA Tsunehisa
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)21(OM/P/2015/000043

)22(22/2/2015

)31(61/ 692.483 - PCT/ US2013/ 056087

)32( 23/8/2012 -  22/8/2013  

)33(US - US

منتجات خمبوزة جممدة مقاومة للتفتح الناجت عن الرطوبة .)54(

يتوجه االخرتاع احلايل اإلى الرتاكيب واالأ�ساليب امل�ستعملة لتثبيط ت�سكيل غ�ساء )57(

من الرطوبة على منتجـات املخابــز املجمــدة مثــل كعــك الدونــات وكعــك الدونــات 

امل�سنوع باخلمرية . 

)71(Dawn Food Products Inc

 )72( KUTNER Jane Louise

 GONZALEZ JUAREZ Juan Gabriel

HAICHERT Tyler William

TORRES SAN JUAN Julio Alberto

ALANIS VILLARREAL Rolando
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)21(OM/P/2014/000275

)22(9/12/2014

)31(10 2012 105 274.3 - PCT/ EP2013 /061829

)32(18/6/2012  -  7/6/2013

)33(DE - EP

خزانة ت�سغيل حتت االأر�ض للرتكيب الكهربي .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل با�ستخدام خزانة كهربائية حتت االأر�ض لرتتيب مكونات )57(

كهربائية ل�سبكات االت�سال عن بعد اأنظمة فلطائية �سوئية �سارية اإر�سال ال�سلكي اأو 

ما مياثلها والتي تكون حممية من ال�سرقة وعند درجة حرارة ثابتة وفقا لالخرتاع 

وفـيها يتم عمل اخلزانة حتت االأر�ض )1( من مادة بال�ستيكية ويتم اإنتاجها ب�سورة 

منطية من حاوية رئي�سية )5( ويتم دفن برج حاوية )6( مو�سوع فـيها فـي االأر�ض 

وتثبيتـــه ب�ســدة حيـث ميكن اأن يتــم تركيــب مكونات اخلزانة الكهربائيـة املطلوبة 

باأ�سالك . وبالتايل  اإطارات خزانة كهربائية مناظرة )2( ومو�سلة  )3اأ ب ج( فـي 

يكون طول برج احلاوية )6( متغريا ويتم توفـري تثبيت الرتكيبات ب�سورة منطية 

فـي اجلزء الداخلي من احلاوية حتت االأر�ض )1( امل�سنوعة ب�سورة منطية من مادة 

بال�ستيكية ب�سكل مفـيد اأو ح�سري من خالل تكوين قفل وبدون و�سلة ملولبة . 

)71(Berthold Sichert GmbH

 )72(PERSCHON Helmut

IRMER Gunter
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)21(OM/P/2015/000137

)22(28/5/2015

)31(10 2012 111 684.9 - PCT/ EP2013 /074651

)32(30/11/2012 - 25/11/2013 

)33(DE - EP

كب�سولة تقدمي فردي الأجل اإنتاج م�سروب قهوة بدون مبي�ض .)54(

يتعلق االخرتاع بكب�سولة تقدمي فردي الأجل اإنتاج م�سروب قهوة . ويكون لكب�سولة )57(

التقدمي فردي هيكل قاعدة كب�سولة حيث يتم فـيه جتهيز االألياف املن�سوجة ومادة 

امل�سروب ، حيث يتم توفـري مادة امل�سروب فـي كب�سولة تقدمي فردي ليتم تخزينها 

وليتم ا�ستخال�سها من الكب�سولة املذكورة خالل االألياف املن�سوجة بوا�سطة املاء 

ال�صاخن امل�صغوط . وتكون مادة امل�صروب ب�صفة اأ�صا�صية فـي هيئة م�صحوق وت�صتمل 

على قهوة حمم�سة مطحونة ويكون لالألياف املن�سوجة كتلة لكل وحدة للم�ساحة 

ت�ساوي )100 جرام/مرت2( على االأقل . 

)71(K-fee System GmbH

 )72(EPPLER Wolfgang

THROM Andre

EMPL Gunter
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)21(OM/P/2016/000024
)22(2/2/2016
)31(61/ 862554 - PCT/ US2014/ 047718
)32(6/8/2013 - 23/7/2014 

)33(US - US

ت�سنيع مركبات ميثيلول األكان با�ستخدام حتويل حراري اإ�سافـي وحتكم حم�سن )54(
فـي درجة احلرارة .

يتعلق االخرتاع احلايل بنظام تفاعــل اأنبوبي متعدد املراحــل وطريقــة لتح�ســري )57(
م�ستقات ميثيلول من األدهيد يت�سمــن نظام تفاعل اأنبوبي مع جمموعــة مراحــل 
نظام  مع  توفـريها  يتم  مغلفة  تفاعل  اأنابيب  جمموعة  تت�سمن  متعاقبة  مفاعل 
تربيد مهياأ للتحكم فـي تدفق و�سط تربيد خالل اأنابيب التفاعل املغلفة املذكورة . 
يتــم التحكـــم فـي تدفــق و�ســـط التربيـــد بطريقـــة م�ستقلـــة فـــي مراحـــل خمتلفــــة 
ا�ستجابة لقيا�سات درجة احلرارة فـي نظام التفاعل لتنظيم درجـة احلـرارة . مــن 
اإ�سافـي لالرتفاعـــات احلــادة فـي درجــة احلرارة وتوليــد منتجــات  اأجل تخفـي�ض 
ثانوية يتم اإ�صافة األدهيد فـي �صكل خطوات اإلى تيار االإنتاج عند جمموعة نقاط 
تغذية بالقرب من اأنابيب تفاعل جمهزة باإدخاالت اأنابيب لتح�سني املزج وانتقال 

احلرارة . 
)71(Oxea Bishop LLC

 )72(SLINKARD William E.

HUNTTracy Kevin
STONE Michael J.

SCHROEDER Marcos L
FREYو Guido D

BROOKS Howard W.

NOWOTNY Norman
STRUTZ Heinz
GAYTAN Fred

RAFF Donald K.
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)21(OM/P/2014/000181

)22(28/8/2014

)31(2012 057570 - PCT/ JP2013 /056766

)32(14/3/2012  -  12/3/2013

)33(JP - JP

عملية الإنتاج حم�ض االأ�سيتيك .)54(

يتعلق هذا االخرتاع بعملية الإنتاج حم�ض االأ�سيتيك تعمل على �سبط تركيز )57(
عمود  من  علوية  منتجات  تيار  فـي  ال�سوائل  ف�سل  وحت�سني  الهيدروجني  يوديد 
اإنتاج حم�ض االأ�سيتيك عن طريق تقطري مزيج يحتوي على  تقطري . حيث يتم 
يوديد هيدروجني املاء وحم�ض االأ�سيتيك واأ�سيتات املثيل فـي عمود تقطري اأول )3( 
لت�سكيل تيار منتجات علوية وتيار مقتطع جانبي اأو تيار منتجات �سفلية يحتوي 
 )C3( على حم�ض االأ�سيتيك ثم تربيد وتكثيف تيار املنتجات العلوية فـي مكثف
لت�سكيل اأطوار علوية و�سفلية مف�سولة فـي جهاز �سفق )4( . ووفقا لهذه العملية 
يتم ت�سكيل منطقة بها تركيز مرتفع من املاء فـي عمود التقطري فوق موقع تغذية 
املزيج عن طريق تزويد مزيج به تركيز من املاء ال يقل عن مقدار فعال ال يزيد 
على )5?( وزنا )مثال 0٫5 اإلى 4٫5? وزنا( وتركيز من اأ�سيتات املثيل يرتاوح من 
)0٫5 اإلى 9?( وزنا )مثال 0٫5 اإلى 8? وزنا( ب�سفته املزيج املزود اإلى عمود التقطري 
وتقطري املزيج . وفـي املنطقة التي حتتوي على تركيز مرتفع من املاء يتم ال�سماح 
وحم�ض  املثيل  يوديد  الإنتاج  املثيل  اأ�سيتات  مع  بالتفاعل  الهيدروجني  ليوديد 

االأ�سيتيك . 

)71(DAICEL CORPORATION

 )72(UENO Takashi
NAKAJIMA Hidehiko

MIURA Hiroyuki
SHIMIZU Masahiko
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)21(OM/P/2015/000008

)22(11/1/2015

)31(12181902.3 - PCT/ EP2013 /066531

)32(27/8/2012 - 7/8/2013 

)33(EP - EP

عن�سر تطهري غاز وخط تغذية غاز ذي �سلة .)54(

يتعلق االخرتاع بعن�سر تطهري غاز على وعاء معدين وبخط تغذية غاز ذي �سلة.)57(

)71(REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO. KG

 )72(TRUMMER Bernd

KNEIS Leopold

KULP Roman

KLIKOVICH Michael
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)21(OM/P/2007/000035

)22(21/3/2007

)31(0420971.4 - PCT/ GB2005/ 003632

)32(21/9/2004 - 21/9/2005 

)33(GB - GB

اأنبوب .)54(

االخرتاع احلالــي يخت�ض باأنبوب )1( لال�ستعمال فـي االأن�سطـــة ال�سناعيــة حيـــث )57(
اإن االأنبوب )1( يحتوي على هند�سة حمددة . وب�سفــة خا�ســة االأنبــوب )1( يوؤلـف 
كحلزون منخف�ض ال�سعة الذي ي�سبـب تدفق املائع خالل االأنبوب )1( لكي يدوم . 
هذا التدفــق الدوامي يوفـــر عددا كبيـرا مــن املميــزات . التطبيقـــات اخلا�ســـة حيـــث 
ميكن ا�ستعمال االأنبوب )1( تت�سمن موا�سري اإنتاج البرتول ال�ساعدة واأنابيب 
لنقل  االأنابيب  وخطوط  االآبار  فتحات  اأ�صفل  لال�صتعمال  االإنتاج  واأنبوب  التدفق 
املوائع واخلالطات اال�ستاتيكية واالنحناءات والو�سالت وما �سابه بوابات اخلزانات 
واأنابيب ال�سفط ومفاعالت للتطبيقات الكيميائية البرتوكيميائية وال�سيدلية 
ومبادالت حرارية و�سناديق تربيد االأفران للتخل�ض من النفاية واأجهزة الف�سل 

اال�ستاتيكية ومنافذ الهواء . 

)71(Imperial College Innovations Ltd

 )72(CARO Colin Gerald

TALLIS William

BIRCH Philip Lloyd
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اجلريدة الر�سمية العدد )1239(

 - 20 

)21(OM/P/2015/000213

)22(25/8/2015

)31(PCT/ EP2013 /053905

)32(27/2/2013 

)33(EP

طريقة جهاز ونظام لتنفـيذ حظر حمدد االأولويات للح�سول على خدمة .)54(

طريقة ونظام للتوظيف املت�سل واالأمثل ل�سعة �سبكة متنقلة والتي تخدم هواتف )57(

ملــرور  املثلــى  املعالـجة  تقدم  حمــددة  خمتــارة  جغرافـية  منطقة  تغطي  حممولة 

ال�سبكــة فـي فتــرة بهــا مـرور ثقيــل لل�سبكــة اإلى و/ اأو مــن املنطقــة املذكــورة دون 

التحميل الزائد لل�سبكة املتنقلة املذكورة . 

)71(Unified Messaging Systems AS

 )72(Kjell Harald Heen
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
¿Ó`````YEG

 ΩÉ```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 Ωƒ``°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 ≥◊G ¬d ìƒæªŸG º°SG73
π«cƒdG º°SG74
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ´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)2014/4/24
(21)OM/P/2014/00084

(44) 2017/10/22
1215 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000084

C08F 293/00 (2006.01)^ C08F 2/38 (2006.01)Int.Cl.(51)

(71)
1(É°ùfôa) õæ°ûjÒHhCG ÉjOhQ
2
3

(72)
1(É«fÉ£jôH) ¢ùª«L , ¿ƒ°ù∏jh
2(É°ùfôa) ¢SÉ«JÉe , ∑GQÉà°ùjO
3(É°ùfôa) OƒfQBG , ¢ùµjOÉc

(73)1
2

(74)
1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
2
3

(30)
                         PCT /EP2012 /071079                 24.10.2012 

11   03246       24.10.2011        FR
11  03707    5.12.2011          FR

(12)´GÎNG IAGôH

(54)
 ≥jôW øY AÉŸG »`a ÜhòJ ’ iôNCGh AÉŸG »`a ÜhòJ äÉYƒª› É¡H á«∏àc äGôª«dƒH Ò°†–

 É¡«`a ºµëàe ájQòL á«fGhôZ Iôª∏H
2032/10/24  ïjQÉàH »¡àæJh 2012/10/24  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

 Gójó–  É¡eGóîà°SG  øµÁ  ,  ácÎ°ûe  á«∏àc  äGôª«dƒH  Ò°†ëàH  ‹É◊G  ´GÎN’G  ≥∏©àj   (57)
 ≈∏Y πªà°ûjh , §ØædG ¢UÓîà°S’ - iôNCG QƒeCG ÚH øe - áÑ°SÉæe ¿ƒµJ ÜÉ«°ùfG πeGƒ©c

: »FÉe §°Sh »`a »∏j Ée á°ùeÓe É¡«`a ºàJ ájQòL á«fGhôZ Iôª∏H Iƒ£N
h , »FÉŸG §°SƒdG »`a áàà°ûe hCG áHGòe , AÉª∏d áØdBG äGôeƒfƒe -          

   ≈∏Y áàà°ûŸG ádÉ◊G »`a …ƒà– …CG , ÊGhôZ ∫ƒ∏fi πµ°T »`a AÉª∏d áØdBG ÒZ äGôeƒfƒe -        
h , AÉª∏d áØdB’G ÒZ äGôeƒfƒŸG √òg ≈∏Y πªà°ûJ á«fGhôZ äÉÄjõL

 »`a ºµëà∏d πbC’G ≈∏Y óMGh πeÉYh , ájQò÷G Iôª∏Ñ∏d πbC’G ≈∏Y óMGh ¥ÓWEG πeÉY -         
 . ájQò÷G Iôª∏ÑdG            

. (EOR) §Øæ∏d Rõ©ŸG ¢UÓîà°SÓd Gójó– ´GÎNÓd É≤ah áŒÉædG äGôª«dƒÑdG ΩGóîà°SG øµÁh
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

Patent / English Abstract   
 

April 24, 2014 (22)   
Sultanate Of Oman 

Ministry Of Commerce & 
Industry 

Directorate General Of 
Commerce 

Intellectual Property Department 

OM/P/2014/00084 (21) 
October 22, 2017 

Official Gazette No.: 1215 
(44) 

 (45) 

000084 
(11) 

C08F 2/38 , 293/00  Int. Cl. (51) 
RHODIA OPERATIONS [FR/FR] 1 )71(
 2 
 3 
WILSON, James [GB/FR] 1 )72(
DESTARAC, Mathias [FR/FR] 2 
CADIX, Arnaud [FR/FR] 3 
 1 )73(
 2 
ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY 1 )74(
 2 
 3 
PCT/EP2012/071079   24.10.2012 
 
11 03246   24.10.2011  FR 
11 03707   05.12.2011  FR  

(30) 

Patent (12) 
(54)    PREPARATION OF AMPHIPHILIC BLOCK POLYMERS BY CONTROLLED  
                                    RADICAL MICELLAR POLYMERISATION. 
 

    Protection starting from  24.10.2012  to  24.10.2032 
 

(57) The present invention relates to the preparation of block copolymers, which can 

be used in particular as rheology agents, suitable, inter alia, for oil extraction, 

comprising a step of radical micellar polymerisation wherein the following are brought 

into contact in an aqueous medium: - hydrophilic monomers, dissolved or dispersed 

in the aqueous medium; - hydrophobic monomers in the form of a micellar solution, 

i.e. containing, in a dispersed state, micelles comprising these hydrophobic 

monomers; - at least one radical polymerisation initiator; and - at least one radical 

polymerisation control agent. The polymers obtained according to the invention can 

be used in particular for enhanced oil recovery (EOR). 

�������� ��������.indd   3 4/12/18   11:33 AM

-42-



(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ´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)2012/7/16
(21)OM/P/2012/00151

(44) 2017/10/22
1215 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000085

E21B 21/00^ E21B 37/00Int.Cl.(51)

(71)
1(Góæc) ∂fEG õdƒJ èæ«°ù«c ¿Qƒ¡‚ƒd
2
3

(72)
1(Góæc) …EG , ∫GófGQ , Ú∏«°SƒL
2
3

(73)12
(74)1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG

23

(30)
     PCT/CA2011/050032                      20.1.2011
   61/297^365       22.1.2010             US

61/386^291       24.9.2010             US 
(12)´GÎNG IAGôH
(54) É¡eGóîà°SG á≤jôWh ôÄH IôØM OGó°ùfG ádGRE’ IGOCG

    2031/1/20  ïjQÉàH »¡àæJh 2011/1/20  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ
 πãe , Ö«HÉfCG OƒªY πØ°SCG ≈dEG á∏°Uƒe ôÄH IôØM OGó°ùfG ádGRE’ IGOCÉH ‹É◊G ´GÎN’G ≥∏©àj (57)
 ácôë∏d áHÉéà°SG  »`a É«fGQhOh ÉjQƒfi ácôë∏d á∏HÉb ¿ƒµJ »àdGh áÑ∏L Ωóîà°ùJ ,  ±ÓZ
 ≠jôØJ ºàj . ôÄÑdG IôØM »`a äGOGó°ùf’G ádGREGh ≥«°û©àd Ö«HÉfC’G Oƒª©d ájQƒëŸG ájOOÎdG
 ≈dEG  »```≤∏◊G  õ«```◊G  ∫ÓN  äÉàØdG  π≤fh  äGOGó°ùf’G  ≥«°û©àd  IGOC’Gh  ±Ó¨dG  ∫ÓN  ™FÉe
 ¿hóH  ,  ±Ó¨dG  Ωó≤J  í«àj  É‡  ,ôÄÑdG  IôØM  øe  äGOGó°ùf’G  ádGREG  ºàJ  ,  ∂dòH  .  í£°ùdG

. ±Ó¨dG ôjhóJ ≈dEG áLÉ◊G
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Patent / English Abstract   
 

July 16, 2012 (22)   
Sultanate Of Oman 

Ministry Of Commerce & 
Industry 

Directorate General Of 
Commerce 

Intellectual Property Department 

OM/P/2012/00151 (21) 
October 22, 2017 

Official Gazette No.: 1215 
(44) 

 (45) 

000085 
(11) 

E21B 21/00 , E21B 37/00  Int. Cl. (51) 
LONGHORN CASING TOOLS INC. [CA/CA] 1 )71(
 2 
 3 
GOSSELIN, Randall, E. [CA/CA] 1 )72(
 2 
 3 
 1 )73(
 2 
ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY 1 )74(
 2 
 3 
PCT/CA2011/050032   20.01.2011 
 

61/297,365   22.01.2010   US 
61/386,291   24.09.2010   US 

 

(30) 

Patent (12) 
(54)      WELLBORE OBSTRUCTION-CLEARING TOOL AND METHOD OF USE. 
 

       Protection starting from  20.01.2011  to  20.01.2031 
 

(57) A wellbore obstruction-clearing tool connected to the bottom of a tubing string, 
such as casing, utilizes a sleeve which is axially and rotationally moveable in 
response to axial reciprocation of a tubing string to engage and clear obstructions in 
the wellbore. Fluid is discharged through the casing and the tool to engage the 
obstructions and to convey debris through the annulus to surface. Thus, the 
obstructions are cleared from the wellbore, permitting the casing to be advanced, 
without the need to rotate the casing. 
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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)2012/12/11
(21)OM/P/2012/00250

(44) 2017/10/22
1215 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000086

E21B 28/00 ^ 43/00^ 43/16Int.Cl.(51)

(71)
1(èjhÔdG) ¢SEG ¬jEG õª«à°ù«°S »LƒdƒæµJ âcÉÑeEG
2
3

(72)
1(èjhÔdG) Qƒàµ«a - ºL , Ú°ùdƒH
2
3

(73)1
2

(74)
1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
2
3

(30)            PCT/EP2011 /059914                 15.6.2011  
10166302.9      17.6.2010            EP         

(12)´GÎNG IAGôH
(54) ¿ƒHôchQó«¡dG ¢UÓîà°SG äÉ«∏ªY »`a á«dÉ≤àfG ÉWƒ¨°V Ωóîà°ùJ á≤jôW

      2031/6/15 ïjQÉàH »¡àæJh 2011/6/15  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ
  (57) 
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December 11, 2012 (22)   

Sultanate Of Oman 
Ministry Of Commerce & 

Industry 
Directorate General Of Commerce 
Intellectual Property Department 

OM/P/2012/00250 (21) 
October 22, 2017 

Official Gazette No. 1215 
(44) 

 (45) 

000086 (11) 
E21B 28/00 , 43/00 , 43/16  Int. Cl. (51) 

IMPACT TECHNOLOGY SYSTEMS AS [--/NO] 1 )71(
 2 
PAULSEN, Jim-Viktor [NO/NO] 1 )72(
 2 
 1 )73(
ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY 1 )74(
 2 
PCT/EP2011/059914    15.06.2011 
 
10166302.9     17.06.2010     EP 

(30) 

Patent (12) 
(54)  METHOD EMPLOYING PRESSURE TRANSIENTS IN HYDROCARBON RECOVERY   
                                                               OPERATIONS. 
 

 Protection starting from  15.06.2011  to  15.06.2031 
 

(57) The invention relates to methods to induce pressure transients in fluids for use in 
hydrocarbon recovery operations. The invention is further characterized by inducing 
the pressure transients in a fluid by a collision process. The collision process employs 
a moving object (103, 203, 303, 403) that collides outside the fluid with a body (102, 
202, 302, 402) that is in contact with the fluid inside a partly enclosed space (101, 
201, 301, 401). Furthermore, the pressure transients must be allowed to propagate in 
the fluid. The fluid may be one or more of the following group: primarily water, 
consolidation fluid, treatment fluid, cleaning fluid, drilling fluid, fracturing fluid and 
cement. 
 

 
 

Patent / English Abstract   
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 ´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)2014/8/21
(21)OM/P/2014/00172

(44) 2017/10/22
1215 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000088

F04B 47/02 ^ E21B 43/12 ̂  F04B 47/14 ̂  F04B 49/06 Int.Cl.(51)
(71)1(Góæc) ∂fEG õæ«°û«aƒfEG »°S …O

2
(72)1(Góæc) ¬«L øjQGO , ÉµjÉ°ûJ

2
(73)1  (Góæc) ∂fEG ¢ùàæªà°ù«ØfEG êó«g ¿ƒà°S

2

(74)
1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
2
3

(30)             PCT/CA2013 /000211                 8.3.2013   
61/608^707      9.3.2012               US       

(12)´GÎNG IAGôH
(54) ¢SÉµ©fÓd á∏HÉb äÉcôfi É¡d ¿RGƒe π≤K äGP áî°†e á©aGQ 

    2033/3/8  ïjQÉàH »¡àæJh 2013/3/8  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ
 á∏HÉ≤dG äÉcôëŸG øe ÌcCG hCG óMGh øe ¿ƒµàJ ôÄH áî°†e IóMƒH ‹É◊G ´GÎN’G ≥∏©àj  (57)
 ≈∏Y ¬Ñ«côJ  ºàj  QGhO  π«¨°ûJ  ¿ƒµÃ É«∏«¨°ûJh  ô°TÉÑe  πµ°ûH  π°üàe É¡æe πc  ,  ¢SÉµ©fÓd
 ºàj ¿ôe π«¨°ûJ ô°üæY óLƒj ,  ∑ôfi πµd áÑ°ùædÉH  .ôÄÑdG  áªb ¥ƒa ´ƒ°Vƒe ºYO πµ«g
 ¿ôŸG π«¨°ûàdG ô°üæY ±GôWCG óMCG OƒLh ™e , ¬H ¢UÉÿG QGhódG π«¨°ûàdG ¿ƒµe ¥ƒa √ôL
 ¢UÉN Ö«HÉfCG  OƒªY áî°†e Ö«°†≤H  π°üàe ôNB’G  ±ô£dGh  ¿RGƒe π≤K  á©«ªéàH  π°üàe
 ‹ÉàdÉHh , IQGhódG π«¨°ûàdG äÉfƒµe ôjhóJ ≈dEG äÉcôëŸG ôjhóJ …ODƒj ‹ÉàdÉHh . ôÄÑdG áª≤H
 »`a ¿RGƒŸG π≤ãdG á©«ªŒh Ö«HÉfCG OƒªY áî°†e Ö«°†b ∂jô– ≈dEG π«¨°ûàdG ô°UÉæ©H …ODƒJ
 å«ëH π«¨°ûàdG äÉcôëÃ ¢UÉÿG ôjhóàdG √ÉŒG πjóÑJ ºàj . á∏HÉ≤ŸG ájOƒª©dG äÉgÉŒ’G
 øµÁ . ¿RGƒŸG π≤ãdGh Ö«HÉfC’G OƒªY áî°†e Ö«°†≤d ájOƒª©dG ácô◊G äÉgÉŒG πjóÑJ ºàj

. É¡æY áMGõe hCG ôÄÑdG ¢SCGQ ™e õcôŸG Ióëàe ¿RGƒŸG π≤ãdG á©«ªŒ ¿ƒµJ ¿CG
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August 21, 2014 (22)   
Sultanate Of Oman 

Ministry Of Commerce & 
Industry 

Directorate General Of Commerce 
Intellectual Property Department 

OM/P/2014/00172 (21) 
October 22, 2017 

Official Gazette No. 1215 
(44) 

 (45) 

000088 (11) 
F04B 47/02 , E21B 43/12 , F04B 47/14 , F04B 49/06 Int. Cl. (51) 

DC INNOVATIONS INC. [CA /CA] 1 )71(
 2 
CHAIKA, Darin J.   [CA/CA]   1 )72(
 2 
Stone Hedge Investments Inc. [CA /CA] 1 )73(
 2 
ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY 1 )74(
 2 
PCT/CA2013/000211   08.03.2013 
 
61/608,707   09.03.2012   US  

(30) 

Patent (12) 
(54)      COUNTERWEIGHTED PUMP JACK WITH REVERSIBLE MOTORS. 
 

    Protection starting from  08/03/2013  to  08/03/2033 
 

(57) A counterweighted well pumping unit comprises two or more reversible motors, each of 
which is directly and operatively connected to a rotatable drive component mounted on a 
support structure positioned over a wellhead. For each motor, an elongate, flexible drive 
element is trained over the associated rotatable drive component, with one end of the flexible 
drive element connected to a counterweight assembly and the other end connected to a 
pump rod string associated with the wellhead. Actuation of the motors rotates the rotatable 
drive components, thus causing the drive elements to move the pump rod string and the 
counterweight assembly in opposite vertical directions. The rotational direction of the drive 
motors is alternated so as to alternate the directions of vertical movement of the pump rod 
string and the counterweight. The counterweight assembly may be concentric with or offset 
from the wellhead. 
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 ´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)2012/3/24
(21)OM/P/2012/00059

(44) 2017/10/22
1215 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000089

A01G 25/02 ^ B05B 1/20 Int.Cl.(51)
(71)1(Ú°üdG) øL , ƒgR

2

(72)
1(Ú°üdG) øL , ƒgR
2
3

(73)1
2

(74)
1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
2
3

(30)            PCT/CN2009 /074304               29.9.2009 
(12)´GÎNG IAGôH
(54)¬©«æ°üJ á≤jôWh í«°TÎdÉH …Q RÉ¡L , í«°TÎdÉH …Q á≤jôW

2029/9/29  ïjQÉàH »¡àæJh 2009/9/29  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ
 å«M , ¬©«æ°üJ á≤jôWh í«°TÎdÉH …Q RÉ¡L , í«°TÎdÉH …Q á≤jô£H ‹É◊G ´GÎN’G ≥∏©àj  (57)
 óMGh Ö«JôJ É¡«a ºàjh , (1) AÉª∏d á∏eÉM IÒéM ≈∏Y QƒcòŸG í«°TÎdÉH …ôdG RÉ¡L πªà°ûj
 ≥aóàdG äGó«≤e øe ÌcCG hCG IóMGh ™°Vh ºàjh . (2) á«eÉ°ùŸG í«°TÎdG á«°ûZCG øe ÌcCG hCG
 á©°S ‹ÉªLEG ¿ƒµjh . (1) AÉª∏d á∏eÉ◊G IÒé◊G QGóL ≈∏Y (2) AÉ°ûZ πµd IôXÉæŸG (3)
 iOÉØàj  ¿CG  øµÁh .  IQƒcòŸG  í«°TÎdG  á«°ûZC’ »àdG  ∂∏J  øe πbCG  ≥aóàdG  äGó«≤e ájPÉØf

. ∫É©a πµ°ûH RÉ¡÷G OGó°ùfG ‹É◊G ´GÎN’G
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(30) 

Patent (12) 
(54) FILTRATION IRRIGATION METHOD, FILTRATION IRRIGATION DEVICE AND   
                                 THE MANUFACTURING METHOD THEREOF. 
 

    Protection starting from  29.09.2009  to  29.09.2029 
 

(57) A filtration irrigation method, filtration irrigation device and the manufacturing 
method thereof, said filtration irrigation device comprises a water carrying chamber 
(1), in which one or more porous filter membranes (2) are arranged. One or more flow 
restrictors (3) corresponding to each membrane (2) are set on the wall of the water 
carrying chamber (1). The total permeation capacity of the flow restrictors is less than 
that of said filter membranes. The present invention can avoid the blockage of the 
device effectively. 
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(72)
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2(ÉjQƒc) ∑ƒ°S …ÉL , „Éj
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(73)1
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(74)
1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
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(30) PCT/KR2011 /004219                         9.6.2011  
     10-2010-0057649      17.6.2010            KR

(12)´GÎNG IAGôH

(54)
øe Oó©H Ohõe Úî°ùJh ójÈJ ΩÉ¶æd §¨°†dG ≈∏Y ®ÉØ◊G á∏«°Sh »`a ºµëà∏d á≤jôW 

                                      äGô©°ûà°ùŸG 
2031/6/9  ïjQÉàH »¡àæJh 2011/6/9  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

 ójÈJ ΩÉ¶æd §¨°†dG ≈∏Y ®É``Ø◊G á```∏«°Sh »```a º```µëà∏d á```≤jô£H »``dÉ◊G ´Gô``àN’G ≥``∏©àj (57)
 äGô©°ûà°ùŸG  øe  Oó©H  §¨°†dG  ≈∏Y  ®ÉØ◊G  á∏«°Sh  ójhõJ  ºàj  ,ÈcCG  ójóëàH  .  Úî°ùJh
 É≤ah äGô©°ûà°ùª∏d ájOÉ©dG ÒZ ä’É◊G ó°UQ ºàjh , ájhÉ°ùàŸG á«FÉjõ«ØdG äÉ«ªµdG ¢SÉ«≤d
 .  á«dÉãe  ±hôX »`a  §¨°†dG  ≈∏Y ®ÉØ◊G  á∏«°Sh  π«¨°ûJ  »`a  ºµëàdG  πLCG  øe á≤jô£∏d
 º«b ΩGóîà°SÉH ÉØ∏°S Oófi ô©°ûà°ùŸ ájOÉ©dG ÒZ ä’É◊G ó°UQ ºàj , ‹É◊G ´GÎNÓd É≤ah
 ÒZ , ô©°ûà°ùŸG ¢SÉ«b áª«b OÉ©Ñà°SG ™eh , äGô©°ûà°ùŸG áYƒª› øe ÌcCG hCG ÚæK’ ¢SÉ«b
 §¨°†dG »`a ºµëàdG á«∏ªY AGOCG øµÁ , Gò¡d . á«©LôŸG ºµëàdG áª«b ójó– óæY , á«©«ÑW

. »∏©ØdG ΩÉ¶ædG ä’ÉM ™e ôXÉæàj ÉÃ
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Patent (12) 
(54)         METHOD FOR CONTROLLING PRESSURE KEEPING FACILITY FOR 
COOLING AND HEATING SYSTEM PROVIDED WITH PLURALITY OF SENSORS. 
 

Protection starting from  09.06.2011  to  09.06.2031 
 

(57) The present invention pertains to a method for controlling a pressure keeping 
facility for a cooling and heating system. More specifically, a pressure keeping facility 
is provided with a plurality of sensors for measuring equal physical quantities, and the 
abnormalities of the sensors are detected according to the method so as to control 
the operation of the pressure keeping facility under optimum conditions. According to 
the present invention, the abnormality of a predetermined sensor is detected using 
measurement values of two or more of the plurality of sensors; and the measurement 
value of the sensor, which is determined as being abnormal, is excluded in deciding a 
control reference value. Therefore, it is possible to carry out pressure control 
corresponding to the states of a real system. 
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(12)´GÎNG IAGôH

(54) É¡d ìÉàØeh áLhOõe IQGhO á©«ªŒ ™e í«JÉØe áYƒª›h ÊGƒ£°SCG πØb
2034/3/20  ïjQÉàH »¡àæJh 2014/3/20 ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

 (’’10 ,’10 ,10) ÉMÉàØe º°†J , í«JÉØe áYƒª›h ÊGƒ£°SCG πØ≤H ‹É◊G ´GÎN’G ≥∏©àj (57)
 πbC’G ≈∏Yh (15) ìÉàØe áëàØH (20) ¿GQhó∏d ÓHÉb ¿ƒdÉc ¬d ÓØbh , (11) ìÉàØe IôØ°ûH
 á©«ªéàdG øª°†àJh . ¿GQhódG óæY ìÉàØŸG ¿ƒdÉc πØ≤d (50) IóMGh áLhOõe IQGhO á©«ªŒ
 ¿ƒdÉc »`a áaôZ »`a ™aôdG ≥jôW øY ácôë∏d ÓHÉb (51) É«LQÉN GQÉª°ùe áLhOõŸG IQGhódG
 (CG51) ÊGƒ£°SCG Ö≤K »`a á«Hƒµ°ù«∏J IQƒ°üH ∂jôëà∏d ÓHÉb (52) É«∏NGO ÉMÉàØeh , ìÉàØŸG
 ìÉàØŸG  á°ùeÓŸ  »`aôW AõéH  »LQÉÿG  QÉª°ùŸG  ójhõJ  ºàjh  .QƒcòŸG  »LQÉÿG  QÉª°ùŸG  »`a
 ìÉàØŸG ≥°T »`a É¡dÉNOEG Qƒa IQƒcòŸG ìÉàØŸG IôØ°ûd (Ü12) ∫hCG …Oƒc AõL ™e ≥°û©àj (Ü51)
 (Ü52) ìÉàØŸG á°ùeÓŸ »`aôW AõéH (52) »∏NGódG QÉª°ùŸG ójhõJ ºàj Éªc , πØ≤dG »`a OƒLƒŸG
 á°ùeÓe GAõL ™≤jh  .  ìÉàØŸG  IôØ°ûd  (CG12) ¿ÉK  …Oƒc AõL ™e ≥°û©àj  ,  πbC’G  ≈∏Y óMGh
 IQGhódG á©«ªéà∏d (52 , 51) »LQÉÿGh »∏NGódG øjQÉª°ùª∏d (Ü52 , Ü51) Úaô£dG ìÉàØŸG
 áÑ°ùædÉH ábóH IOófi Éjô£bh ÉjQƒfi ájOƒc ™bGƒe »`a ¢†©ÑdG Éª¡°†©Ñd øjQhÉ› (50)
 á°ùeÓŸ »`aô£dG Aõé∏d …OƒµdG ™bƒŸG ™≤j å«Mh , IQGhódG á©«ªéà∏d (C) §°SƒdG §N ≈dEG
 á©«ªéà∏d (C) §°SƒdG §N øe ájô£b áaÉ°ùe øe É«£«fi õeôe ™bƒe »`a (Ü51) ìÉàØŸG

. (50) IQGhódG
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(30) 

Patent (12) 
(54)        CYLINDER LOCK AND KEY COMBINATION WITH A DUAL TUMBLER        
                                       ASSEMBLY AND A KEY THEREFORE. 
 

   Protection starting from  20/03/2014  to  20/03/2034 
 

(57) A cylinder lock and key combination is disclosed, comprising a key (10, 10', 10") with an 
elongate key blade (11), and a lock having a rotatable key plug (20) with a key slot (15) and 
at least one dual tumbler assembly (50) for locking the key plug against rotation. The dual 
tumbler assembly includes an outer pin (51) which is movable elevationally in a chamber in 
the key plug, and an inner pin (52) which is movable telescopically in a cylindrical bore (51a) 
in said outer pin. The outer pin is provided with at least one key contacting end portion (51b) 
for engagement with a first code portion (12b) of said key blade upon insertion thereof in the 
key slot of the lock, and the inner pin (52) is also provided with at least one key contacting 
end portion (52b), for engagement with a second code portion (12a) of the key blade. The 
key contacting end portions (51b, 52b) of the outer and inner pins (51, 52) of the tumbler 
assembly (50) are located adjacent to each other at axially and radially welldefined code 
positions relative to a centre-line (C) of the tumbler assembly, and the code position of the 
key contacting end portion (51b) situated at a circumferentially coded position at a radial 
distance from the centre-line (C) of the tumbler assembly (50). 
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 AGƒà°SG πbÉf ΩGóîà°SÉH Ö«HÉfCG ΩÉ¶f »`a §¨°†dG ¿GõN √É«e iƒà°ùe »`a ºµëà∏d á≤jôW

AGƒà°SG ìÉàØeh
2031/6/9  ïjQÉàH »¡àæJh 2011/6/9  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

 É°†jCG  ≥∏©àjh ,  §¨°†dG ¿Gõÿ √É«ŸG  iƒà°ùe »`a ºµëà∏d á≤jô£H ‹É◊G  ´GÎN’G ≥∏©àj (57)
 ±É°ûàcG á£°SGƒH §¨°†dG ¿GõN »`a √É«ŸG iƒà°ùe »`a ¬H ¥ƒKƒŸGh ≥«bódG ºµëà∏d á≤jô£H
 ¿GõN √É«e iƒà°ùe »`a ºµëà∏d á≤jôW »`a ‹É◊G ´GÎN’G øªµjh . AGƒà°S’G πbÉf Üƒ«Y
 ≈∏Y ∫hCG AGƒà°SG ìÉàØeh AGƒà°S’G πbÉf §¨°V ¿GõN : ≈∏Y …ƒàëj Ö«HÉfCG ΩÉ¶f »`a §¨°†dG
 ôjò– §N ÚH ¿ÉK  AGƒà°SG  ìÉàØe ,  §¨°†dG  ¿Gõÿ ¢†Øîæe √É«e iƒà°ùe ôjò– §N
 ådÉK AGƒà°SG ìÉàØe , Ö°SÉæe √É«e iƒà°ùe ¥É£æd »∏Ø°S óM §Nh ¢†ØîæŸG √É«ŸG iƒà°ùe
 ¿Gõÿ  Ö°SÉæe  √É«e  iƒà°ùe  ¥É£æd  …ƒ∏Y  óM  §Nh  ∫ÉY  √É«e  iƒà°ùe  ôjò–  §N  ÚH
 ¿GõN ójhõàd RÉ¡Lh , ‹É©dG √É«ŸG iƒà°ùe ôjò– §N ≈∏Y ™HGQ AGƒà°SG ìÉàØe , §¨°†dG
 ∫ÉÑ≤à°SG , äGƒ£ÿG §¨°†dG ¿GõN √É«e iƒà°ùe »`a ºµëàdG á≤jôW º°†Jh . RÉ¨dÉH §¨°†dG
 ≥jôW øY ∂dP øe ≥≤ëàdG , AGƒà°S’G πbÉf øe §¨°†dG ¿GõN √É«e iƒà°ùe ¢SÉ«b áª«b
 ¢SÉ«b áª«b áfQÉ≤e , AGƒà°S’G í«JÉØe øe πc øe π«¨°ûàdG ±É≤jEG/π«¨°ûàdG äGQÉ°TEG ∫ÉÑ≤à°SG
 á°UÉÿG π«¨°ûàdG ±É≤jEG/π«¨°ûàdG äGQÉ°TEG  ΩGóîà°SÉH AGƒà°S’G πbÉæd áÑ°ùædÉH √É«ŸG  AGƒà°SG
 ójó–h , AGƒà°S’G πbÉf »`a Ö«Y ∑Éæg ¿Éc GPEG Ée ójó– ºàj ºK øeh , AGƒà°S’G í«JÉØÃ
 §¨°†dG ¿GõN Aπeh , ¢†Øîæj hCG π©ØdÉH ™ØJôj §¨°†dG ¿GõN »`a √É«ŸG iƒà°ùe ¿Éc GPEG Ée
 §¨°†dG ¿GõN »`a √É«ŸG iƒà°ùe ¿Éc GPEG Ée ójó– áé«àf ≈∏Y GOÉªàYG ,¬æe ¬¨jôØJ hCG , RÉ¨dÉH

. AGƒà°S’G í«JÉØÃ á°UÉÿG π«¨°ûàdG ±É≤jEG/π«¨°ûàdG äGQÉ°TEG ≈∏Yh , ¢†Øîæj hCG ™ØJôj
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Patent (12) 
(54)        PRESSURE-TANK WATER-LEVEL CONTROL METHOD IN A PIPING        
               SYSTEM USING A LEVEL TRANSMITTER AND A LEVEL SWITCH. 
 

Protection starting from  09.06.2011  to  09.06.2031 
 

(57) The present invention relates to a water-level control method for a pressure tank, 
and relates to a method for accurately and reliably controlling the water level in a 
pressure tank by detecting level-transmitter abnormalities. The present invention is a 
pressure-tank water-level control method in a piping system having: a pressure tank; 
a level transmitter; a first level switch provided on a low-water-level warning line of 
the pressure tank; a second level switch provided between the low-water-level 
warning line and an appropriate-water-level-range lower limit line; a third level switch 
provided between a high-water-level warning line and an appropriate-water-level-
range upper limit line of the pressure tank; a fourth level switch provided on the high-
water-level warning line; and a gas-supply device for supplying a gas to the pressure 
tank, wherein the pressure-tank water-level control method comprises the steps of: 
receiving a pressure-tank water-level measurement value from the level transmitter; 
verifying by receiving on/off signals from each of the level switches; comparing the 
water-level measurement value of the level transmitter with the on/off signals of the 
level switches and thereby determining whether there is a level transmitter 
abnormality, and determining whether the water level in the pressure tank is actually 
rising or falling; and charging the pressure tank with the gas, or discharging the same 
therefrom, based on the result of the determination as to whether the water level in 
the pressure tank is rising or falling and on the on/off signals of the level switches. 
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(12)´GÎNG IAGôH

(54)
                                         âjÈµdÉH Oó‡ â∏Ø°SCG Ò°†– AÉæKCG  ÚLhQó«¡dG ó«àjÈc øe ¢†Øîæe ¥ÓWEG Òaƒàd á≤jôW

2031/5/24  ïjQÉàH »¡àæJh 2011/5/24  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ
 á«ªc πbCG ¥ÓWEG ™e âjÈµdÉH OóªŸG â∏Ø°SC’G øe §«∏N ™«æ°üàd á≤jô£H ´GÎN’G ≥∏©àj (57)
 äGP  âjÈc  äÉÑ«ÑM  ΩGóîà°SÉH  »LQÉÿG  ƒ÷G  »`a  ÚLhQó«¡dG  ó«àjÈc  RÉZ  øe  áæµ‡
 íLÉf πµ°ûH âjÈµ∏d Qƒ∏ÑàdG AóH IQƒ∏H º«°ùL AÓ£H ™æ°üJ »àdGh áæ«©e á«FÉjõ«a ¢UGƒN
 äÉª«°ùL  ºcGôJ  ºàj  ∂dòHh  AÓ£dG  äÉ≤ÑW  ÚH  Ö∏°üàj  …òdGh  πFÉ°S  âjÈc  ΩGóîà°SÉH
 §«∏N Ò°†– »`a âjÈµdG äÉÑ«ÑM ΩGóîà°SG ºàj . Üƒ∏£ŸG ºé◊G ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d âjÈµdG

. âjÈµdÉH Oó‡ â∏Ø°SCG Òaƒàd ΩÉcôdGh ÚeÉJƒÑdGh âjÈµdG øe
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Sultanate Of Oman 

Ministry Of Commerce & 
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Directorate General Of 
Commerce 

Intellectual Property Department 

OM/P/2012/00226 (21) 
October 15, 2017 

Official Gazette No.: 1214 
(44) 

 (45) 

000093 
(11) 

C08L 95/00 , E01C 7/35  Int. Cl. (51) 
SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V. [NL/NL] 1 )71(
 2 
 3 
CHUGHTAI, Majid, Jamshed [GB/GB] 1 )72(
DAVIES, Helen, Jayne [GB/GB] ٢ 
MAY, Richard, Walter [US/US] ٣ 
STRICKLAND, David [GB/GB] ٤ 
 1 )73(
 2 
ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY 1 )74(
 2 
 3 
PCT/US2011/037725      24.05.2011 
 
61/349,007     27.05.2010    US 
12/847,648     30.07.2010    US 

(30) 

Patent (12) 
(54)      A METHOD PROVIDING FOR A LOW RELEASE OF H2S DURING THE        
                          PREPARATION OF SULFUR-EXTENDED ASPHALT. 
 

  Protection starting from  24.05.2011  to  24.05.2031 
 

(57) A method of making a sulfur-extended asphalt mixture with a minimum of 

hydrogen sulfide gas release into the atmosphere by using sulfur granules with 

specific physical properties and which are made by successively coating a starting 

sulfur seed particle with liquid sulfur that is solidified between coatings to thereby 

build up the a sulfur particle of a desired size. The sulfur granules are used to in the 

preparation of a sulfur, bitumen and aggregate mixture to provide the sulfur-extended 

asphalt. 
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ´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)2014/6/17
(21)OM/P/2014/00127

(44) 2017/10/15
1214 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000094

B09B 3/00Int.Cl.(51)
(71)1(É°ùªædG) âaÉ°û∏«°ù«éæ«àcCG ófÓæ«LQƒH ËEG êÒÑ°SÒJÉe ∂æH ∫ÉjRÒeƒc

2
(72)1(É°ùªædG) ∞jRƒL , õfGôa , Ö«∏«a

2
(73)1

2
(74)1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG

2
(30)PCT/AT2012 /050202         20.12.2012

                  A 1860/2011             21.12.2011              AT
(12)´GÎNG IAGôH
(54)ájƒ°†Y IOÉe ≈∏Y …ƒà– äÉjÉØf OGƒe øe ábÉ£dG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d á«∏ªY

2032/12/20  ïjQÉàH »¡àæJh  2012/12/20  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ
 IOÉe  ≈∏Y …ƒà– äÉjÉØf  OGƒe øe ábÉ£dG  ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d  á«∏ª©H  ‹É◊G  ´GÎN’G  ≥∏©àj  (57)
 πjƒ– hCG /h (10) èjô¡°U »`a ájRÉZ ábÉWh ÊƒHôc èàæe øjõîJ ¢Vô¨d , (1) ájƒ°†Y
 ájÉØædG  OGƒe  ¢†jô©J  ºàj  ,  (11)  IQó≤dGh  IQGôë∏d  ∑Î°ûe  Qó°üe  ≈dEG  Iô°TÉÑe  ábÉ£dG
 ¿Éª°†d Ú©e ¢SÉ«b ≈dEG  â«àØàdG á≤Ñ°ùe IQƒ°U »`a (1) ájƒ°†©dG IOÉŸG ≈∏Y …ƒà– »àdG
 á«fƒHôµdG IOÉŸG áÑ°ùf ìhGÎJ å«ëH (3) á«fƒµ«∏«°S hCG /h á«fƒHôµdG IOÉª∏d áæµªŸG áaÉ°VE’G
 »`a ÖZôj »àdG (1) ájÉØædG OGƒe »`a (%10) ‹GƒM ≈dEG (%90) ‹GƒM øe á«fƒµ«∏«°ùdG ≈dEG
 »àdG (1) ájÉØædG OGƒe â«àØJ ºàj , ≥Ñ°S Ée ≈dEG áaÉ°VE’ÉH , å«M , á«aÉ°VEG IQƒ°üH É¡à÷É©e
 ≈∏Y …ƒà– á«aÉ°VEG OGƒÃ (CG4) É¡£∏N ºàjh (2) á«aÉ°VEG IQƒ°üH ájƒ°†©dG IOÉŸG ≈∏Y …ƒà–
 (CG6) èeO ôªà°ùj ∂dP ó©Hh , hôµ«ŸG ióe ≈dEG (Ü4) ≥Ñ°ùŸG â«àØàdG ™e (3) á«∏µ«g Éµ«∏«°S
 ºàJ ºK øeh , §«∏ÿG (ê6) π°üah §«∏ÿG (Ü6) Úî°ùJh , âàØŸG äÉjÉØædG IOÉe §«∏N
 ≈dEG hCG /h (10) èjô¡°U ≈dEG ôNBG ¥É«°S »`a É¡«∏Y ∫ƒ°ü◊G ” »àdG ájRÉ¨dG OGƒŸÉH ájò¨àdG
 É¡«∏Y ∫ƒ°ü◊G ” »àdG áÑ∏°üdG OGƒŸG ô“ ÚM »`a , (11) IQó≤dGh IQGôë∏d ∑Î°ûe Qó°üe

 á«fƒHôµdG OGƒŸG øe á«fƒµ«∏«°ùdG OGƒŸG (12) π°üa ∫ÓN øe
 »````a É```¡«∏Y ∫ƒ°ü```◊G º`J »àdG á«fƒHôµdG OGƒŸG øjõîJ ºàjh           

. (13) »FÉ¡f èàæe IQƒ°U           
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OM/P/2014/00127 (21) 
October 15, 2017 

١٢١٤ :الجريدة الرسمية رقم  
(44) 

 (45) 

000094 (11) 
B09B 3/00 Int. Cl.8 (51) 

COMMERZIALBANK MATTERSBURG IM BURGENLAND AKTIENGESELLSCHAFT 
[AT/AT] 

1 )71(

 2 
PHILIPP, Franz, Josef [AT/AT] 1 )72(
 2 
 1 )73(
 2 
ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY 1 )74(
 2 
PCT/AT2012/050202   20.12.2012 
 
A 1860/2011   21.12.2011   AT 

(30) 

Patent (12) 
(54)       PROCESS FOR OBTAINING ENERGY FROM ORGANIC-CONTAINING       
                                                   WASTE MATERIALS. 
 
                         Protection starting from  20.12.2012  to  20.12.2032 
 
(57) The invention relates to a process for obtaining energy from organic-containing waste 
materials (1). For the purpose of storing a carbonaceous product and gaseous energy in a 
tank (10) and/or direct energy transfer to combined heat and power (11), the organic-
containing waste materials (1) are subjected in precomminuted form to a measurement in 
order to ensure by possible addition of carbonaceous and/or siliceous material (3) that the 
ratio of carbonaceous to siliceous material is about 90% to about 10% in the waste materials 
that are to be further processed, wherein, in addition, the organic-containing waste materials 
(1) are further comminuted (2) and mixed (4a) with additional materials containing framework 
silica (3) with advanced comminution (4b) down to the μ range, thereafter compacting (6a) of 
the comminuted waste material mixture proceeds, heating (6b) of the mixture and separation 
(6c) of the same, whereupon the gaseous materials obtained in further course are fed to a 
tank (10) and/or to combined heat and power (11), while the solids obtained pass through a 
separation (12) of siliceous from carbonaceous materials and the carbonaceous materials 
obtained are stored as end product (13). 
 

October 15, 2017 
Official Gazette No.: 1214 
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á```YÉæ°üdGh IQÉ```éàdG IQGRh
IQÉ`````éà∏d á```eÉ©dG á`jôjóŸG
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(44) 2017/10/15
1214 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000095

E03F 7/04 ^ F16K 29/06Int.Cl.8(51)
(71)1(É«fÉ£jôH) óàª«d ƒc ófBG ÚÑdÉcÉe

2
(72)1OQGhOEG ¢ùª«L , ÚÑdÉcÉe

2
(73)1

2

(74)
1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
2
3

(30)
 PCT/GB2013 /000241       28.5.2013 

                  1209434.8             28.5.2012                 GB
                 1220253.7             10.11.2012              GB

(12)´GÎNG IAGôH
(54)ácÉÑ°S RÉ¡L

2033/5/28  ïjQÉàH »¡àæJh 2013/5/28  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ
 ≈∏Y πªà°ûj  äÉØ∏fl ÜƒÑfCG  ΩÉ¶f »`a  Úª°†à∏d  (10) ï°V RÉ¡éH ‹É◊G  ´GÎN’G ≥∏©àj  (57)
 π«°Uƒà∏d (16) êôflh »∏Ñb äÉØ∏fl ÜƒÑfCÉH π«°Uƒà∏d (14) πNóŸ øª°†àe »HƒÑfCG º°ùL
 ¬©°Vh ºàjh º°ù÷G »`a (22) √ÉŒ’G …OÉMCG AÉe ΩÉª°U ÒaƒJ ºàj . …ó©H äÉØ∏fl ÜƒÑfCÉH
 Ö«côJ ºàj . πNóŸG ≈dEG êôîŸG øe ≥aóàdG ™æª«dh êôîŸG ≈dEG πNóŸG øe ≥aóàdÉH íª°ù«d
 »`a AGƒ¡dG ≥aóàH íª°ùj å«ëH ¬©°Vh ºàjh º°ù÷G øe …ƒ∏Y AõL ≈∏Y (24) AGƒg ΩÉª°U
 ÜƒÑfCG  ΩÉ¶f  »`a  »Ñ∏°ùdG  §¨°†dG  ádÉM  »`a  .  º°ù÷G  êQÉN  AGƒ¡dG  ≥aóJ  ábÉYE’h  º°ù÷G
 §¨°†dG ádÉM »`a . ΩÉ¶ædG »`a AGƒ¡dG Öë°ùH íª°ù«d AGƒ¡dG ΩÉª°U íàØæj …ó©ÑdG äÉØ∏îŸG

. √ÉŒ’G …OÉMCG AÉŸG ΩÉª°U ≥∏¨j …ó©ÑdG äÉØ∏îŸG ÜƒÑfCG ΩÉ¶f »`a »HÉéjE’G
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Official Gazette No.: 1214 
(44) 

 (45) 

000095 (11) 
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McALPINE & CO LIMITED [GB/GB] 1 )71(
 2 
McALPINE, James Edward 1 )72(
 2 
 1 )73(
 2 
ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY 1 )74(
 2 
 3 
PCT/GB2013/000241   28.05.2013 
 
1209434.8   28.05.2012   GB 
1220253.7   10.11.2012   GB  

(30) 

Patent (12) 
(54)                                            PLUMBING APPARATUS 
 

  Protection starting from  28.05.2013  to  28.05.2033 
 

(57) Plumbing apparatus (10) for incorporation in a waste pipe system comprises a tubular 
body having an inlet (14) for connection to an upstream waste pipe and an outlet (16) for 
connection to a downstream waste pipe. A one-way water valve (22) is provided in the body 
and is arranged to permit flow from the inlet to the outlet and to prevent flow from the outlet to 
the inlet. An air valve (24) is mounted on an upper portion of the body and is arranged to 
permit flow of air into the body and to restrict flow of air out of the body. In the event of 
negative pressure in the downstream waste pipe system the air valve opens to allow air to be 
drawn into the system. In the event of positive pressure in the downstream waste pipe 
system the one-way water valve closes. 
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(45)
(11)000096
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(71)
1(É«fÉ£jôH) óàª«d õéæjódƒg ¢ùæ«°SÉàHhCG
2
3

(72)
1ÒLhQ , Qƒªµjôc
2ó«ØjO , π«g
3

(73)1
2

(74)
1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
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3

(30)  PCT/GB2013 /052795      25.10.2013   
                  1219331.4                   26.10.2012                   GB

(12)´GÎNG IAGôH
(54) ‹GõdõdG/»Jƒ°üdG QÉ©°ûà°SÓd á«Fƒ°V ±É«dCG πÑc

2033/10/25  ïjQÉàH »¡àæJh  2013/10/25  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ
 »àdGh , ´Rƒe »Jƒ°U QÉ©°ûà°S’ áÑ°SÉæe á«Fƒ°V ±É«dCG øe πÑc äÉ«æÑH ‹É◊G Ö∏£dG ≥∏©àj (57)
 äÓÑµdG øe äÉ«æÑdG »£©J . á«dGõdõdG áÑbGôŸG/∞°ûµ∏d ó«Øe πµ°ûH É¡eGóîà°SG IOÉY øµÁ
 É¡eGóîà°SG  øµÁ ºK øeh á«gÉŒG á«°SÉ°ùM ∂dòc  ô¡¶J ¿CG  É¡d  øµÁh Ió«L á«°SÉ°ùM
 äÓHÉc  óMCG  πªà°ûj  .  áØ∏àîŸG  äÉgÉŒ’G  »`a  πÑµdG  ≈∏Y  IôKDƒŸG  äGÒãà°ùŸG  ÚH  õ««ªà∏d
 §«fi ∫ƒM á«Fƒ°V ±É«dCG ∞∏Ã (204 ,203 ,202) Ö∏b á«æH ≈∏Y QƒcòŸG á«Fƒ°†dG ±É«dC’G
 πÑµdG πNGO π°†Øe √ÉŒG »``a ∑ôëàdG É¡æµÁ (203) á∏àc ≈∏Y Ö∏≤dG πªà°ûjh . Ö∏≤dG á«æH
 ±É«dC’G ∞∏e ∫ƒW Ò«¨J »`a QƒcòŸG π°†ØŸG √ÉŒ’G »`a IQƒcòŸG á∏àµdG ácôM ÖÑ°ùàJ å«ëH

. Ö∏≤dG §«fi ∫ƒM
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 2 
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 3 
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(30) 

Patent (12) 
(54)         FIBRE OPTIC CABLE FOR ACOUSTIC/SEISMIC SENSING. 
 

      Protection starting from  25.10.2013  to  25.10.2033 
 

(57) This application relates to fibre optic cable structures that are suitable for 
distributed acoustic sensing, and which may usefully be used for seismic 
monitoring/detection. The cable structures provide good sensitivity may further exhibit 
a directional sensitivity and thus can be used to discriminate between stimuli acting 
on the cable in different directions. One such fibre optic cable comprises a core 
structure (202, 203, 204) with an optical fibre wound around the periphery of the core 
structure. The core comprises a mass (203) which is moveable in a preferred 
direction within the cable such that movement of said mass in said preferred direction 
causes a change in length of the fibre wound around the periphery of the core. 

�������� ��������.indd   25 4/12/18   11:33 AM

-64-



(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ´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)2014/8/3
(21)OM/P/2014/00157

(44) 2017/10/22
1215 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000087

B01F 3/04Int.Cl.(51)

(71)
1(Góæc) ∂fEG , Ò«°S
2
3

(72)
1(Góæc) πjÉc , øjôL
2(Góæc) OƒJ , Öjh
3

(73)1
2

(74)
1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
2
3
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(12)´GÎNG IAGôH

(54) πMGôŸG Oó©àe ájƒ¡J RÉ¡L
2033/1/31  ïjQÉàH »¡àæJh 2013/1/31  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

 πbC’G ≈∏Y ájƒ¡J »JóMh ≈∏Y …ƒàëj πMGôŸG Oó©àe ájƒ¡J RÉ¡éH ‹É◊G ´GÎN’G ≥∏©àj (57)
 êôflh …ƒ∏Y πNóe É¡dh É«°SCGQ Ióà‡ ájƒ¡J áaôZ ájƒ¡J IóMh πµHh . »°SCGQ ™°Vh »`a
 RÉZh πFÉ°S ≈∏Y πªà°ûj ™FÉe QÉ«àH ájò¨àdÉH Ωƒ≤j ájƒ¡J IóMh πµd »∏Ø°ùdG êôîŸG .»∏Ø°S
 ájƒ¡J ¢SCGQ óLƒj ájƒ¡J IóMh πc »`ah . ¬à– á©bGƒdG ájƒ¡àdG IóMƒd …ƒ∏©dG πNóŸG ≈dEG
 ájƒ¡àdG áaôZ ≈dEG …ƒ∏©dG πNóŸG ∫ÓN QÉŸG ™FÉŸG QÉ«J ôÁ å«ëH , …ƒ∏©dG πNóŸÉH Ó°üàe

. ™FÉŸG QÉ«J »`a RÉ¨dÉH πFÉ°ùdG ájƒ¡àH ájƒ¡àdG ¢SCGQ Ωƒ≤j å«M , ájƒ¡àdG ¢SCGQ ∫ÓN
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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)2014/4/23
(21)OM/P/2014/000080

(44) 2017/10/22
1215 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)0000109

A01G 9/14 (2006.01)Int.Cl.(51)

(71)
1ójƒ°ùdG , »H ¬jCG ∫Éfƒ«°TÉfÎfG ¿ƒZÉàfÓH
2
3

(72)
1ójƒ°ùdG , ¢ùfÉg , π°SÉg
2
3

(73)12
(74)1¿ÉªY / ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S

23
(30)2012 ôHƒàcCG  31 ïjQÉàH áYOƒŸG  PCT/SE2012/051180 

     2.11.2011 , ójƒ°ùdG  , 1151028 -6  
(12)´GÎNG IAGôH

(54)
ÊGƒ°üdG ∂jôëàd π≤f ΩÉ¶æH Ohõe , ¿Gƒ°U »`a π«°UÉëŸG áYGQõd ≈æÑe

2032/10/31 ïjQÉàH »¡àæJh 2012/10/31 ïjQÉJ øe ájÉª◊G AóÑJ
 äÉ«æH  É¡H  (2) ≈æÑe á«æH  ≈∏Y πªà°ûj  (1) ´ÉØJQ’G  ≥gÉ°T  ≈æÑÃ øgGôdG  ´GÎN’G ≥∏©àj  (57)
 .  (6)  ¿ÉK  ±ÓZh  (5)  ∫hCG  ±ÓZ  ≈∏Y  πªà°ûJ  êhOõe  ±ÓZ  äGP  á¡LGhh  ,  (3)  á«°VQCG
 ´ƒ°Vƒe (´´7 ,´7 ,7) πbC’G ≈∏Y óMGh π≤f ΩÉ¶f ≈∏Y É°†jCG ´ÉØJQ’G ≥gÉ°ûdG ≈æÑŸG πªà°ûjh
 kÉ«°SCGQ (8) ÊGƒ°üdG ∂jôëàd ÖJôeh êhOõ```ŸG ±Ó```¨dG äGP á````¡LGƒ∏d (6 , 5) ÚaÓ¨dG ÚH
 . (´´10 ,´10 ,10) »```FÉ¡f ™bƒeh (´´9 ,´9 , 9) ‹hCG ™bƒe ÚHh (6 , 5) ÚaÓ¨dG ÚH
 É```¡æe πµd (14) »``°SÉ°SCG  πµ°ûH »≤aCG  QÉ°ùe AGõLCG  ≈∏Y (´´7 ,´7 ,7) π≤ædG ΩÉ¶f πªà°ûjh
 π``FÉ°Shh , (18) QÉ``°ùŸG AGõLCG §HQ ≈∏Y πª©J (18) QÉ°ùŸG §Hôd πFÉ°Shh , (15) ‹ƒW Qƒfi
 ≈∏Yh  (14)  QÉ°ùŸG  AGõLC’  (15)  ‹ƒ£dG  QƒëŸG  OGóàeG  ≈∏Y  (8)  ÊGƒ°üdG  ∂jôëàd  π≤f

. (19) QÉ°ùŸG §HQ πFÉ°Sh OGóàeG
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April 23, 2014 (22)   
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Ministry Of Commerce & Industry 
Directorate General Of Commerce 
Intellectual Property Department 

OM/P/2014/000080 (21)
October 22, 2017 

Official Gazette No.: 1215  
(44)

 (45)
0000109 (11)

A01G 9/14 (2006.01) Int. Cl. (51) 
PLANTAGON INTERNATIONAL AB (SE). 1 )71( 
 2 
 3 
HASSLE, Hans; (SE) 1 )72( 
 2 
 3 
 1 )73( 
 2 
SMAS Intellectual Property /Oman 1 )74( 
 2 
 3 
SE Priority No. 1151028-6 dated 02.11.2011 (30) 
PCT/SE2012/051180 dated 31.10.2012 (12) 

(54)Title: 
BUILDING FOR CULTIVATING CROPS IN TRAYS, WITH CONVEYING SYSTEM FOR 
MOVING THE TRAYS 
(57) Abstract: 
A high-rise building (1) is described, which comprises a building structure (2) with floor structures (3), 
a double-skin façade comprising a first skin (5) and a second skin (6). The high-rise building also 
comprises at least one conveying system(7, 7´, 7´´) arranged between the skins (5, 6) of the double-
skin façade and arranged for moving trays (8) vertically between the skins (5, 6) between a starting 
position (9, 9´, 9´´) and an end position (10, 10´, 10´´). The conveying system (7, 7´, 7´´) comprises 
essentially horizontal track portions (14) each having a length axis (15), track connecting means (18) 
which connect the track portions (14), and conveying means for movement of the trays (8) along the 
length axis (15) of the track portions (14) and along the track connecting means (19). 
 

 

 
 
 

Protection starting from 31 / 10 / 2012 to 31 / 10 / 2032 
PCT/SE2012/051180 dated 31.10.2012 (12) 

(54)Title: 
BUILDING FOR CULTIVATING CROPS IN TRAYS, WITH CONVEYING SYSTEM FOR 
MOVING THE TRAYS 
(57) Abstract: 
A high-rise building (1) is described, which comprises a building structure (2) with floor structures (3), 
a double-skin façade comprising a first skin (5) and a second skin (6). The high-rise building also 
comprises at least one conveying system(7, 7´, 7´´) arranged between the skins (5, 6) of the double-
skin façade and arranged for moving trays (8) vertically between the skins (5, 6) between a starting 
position (9, 9´, 9´´) and an end position (10, 10´, 10´´). The conveying system (7, 7´, 7´´) comprises 
essentially horizontal track portions (14) each having a length axis (15), track connecting means (18) 
which connect the track portions (14), and conveying means for movement of the trays (8) along the 
length axis (15) of the track portions (14) and along the track connecting means (19). 
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(21)OM/P/2014/000101
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(72)
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1¿ÉªY / ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S
2
3

(30) 2011/11/15 ïjQÉàH áYOƒŸG , Góæ∏æa , PCT/E P2011/070133   
(12)´GÎNG IAGôH

(54)…ójóM Ωhôc ™«æ°üàd á«∏ªY
2031/11/15 ïjQÉàH »¡àæJh 2011/11/15 ïjQÉJ øe ájÉª◊G AóÑJ

 ,ôjƒµJ ájò¨J ójhõJ äGƒ£N øª°†àJ …ójóM Ωhôc áµ«Ñ°S ™«æ°üàd á«∏ª©H ´GÎN’G ≥∏©àj  (57)
 á«fƒHôµdG  IOÉŸG  ¬àØ°üH  ¿ƒµ«∏°S  ó«Hôch  â«ehôc  ΩÉN  ≈∏Y  ôjƒµàdG  ájò¨J  πªà°ûJ  å«M
 , äÉjôc ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ôjƒµàdG ájò¨àd ôjƒµJ AGôLEGh , ó«MƒdG ∫GõàN’G πeÉYh Ió«MƒdG
 ∫GõàNG πeÉY ™e IóÑ∏ŸG äÉjôµdG §∏Nh , Ió`Ñ∏e äÉjôc ≈```∏Y ∫ƒ```°üë∏d äÉ```jôµdG ó```«Ñ∏Jh

. ô¡°üdG ájò¨J ô¡°Uh , ô¡°U ájò¨J ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d »LQÉN
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(44)

 (45)
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C22B 1/24 (2006.01); C22B 5/06 (2006.01); C21C 5/52 (2006.01) Int. Cl. (51) 
OUTOTEC OYJ / Finland 1 )71( 
 2 
 3 
KROGERUS, Helge / Finland 1 )72( 
MÄKELÄ, Pasi / Finland 2 
 3 
SMAS Intellectual Property /Oman 1 )74( 
 2 
 (31) 
PCT/EP2011/070133 dated 15.11.2011  (21) 

(54)Title 
PROCESS FOR THE MANUFACTURE OF FERROCHROME 
(57) Abstract 
Process for the manufacture of ferrochrome alloy comprising the steps of providing a 

pelletising feed, wherein the pelletising feed comprises chromite ore and silicon carbide 

as the only carbonaceous material and the only reducing agent; pelletising the 

pelletising feed to obtain pellets; sintering the pellets to obtain sintered pellets; mixing 

the sintered pellets with external reducing agent to obtain smelting feed; and smelting 

the smelting feed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1215  

PCT/EP2011/070133 dated 15.11.2011  (30) 
(12) 

Protection starting from 15 / 11 / 2011 to 15 / 11 / 2031 
(57) Abstract 
Process for the manufacture of ferrochrome alloy comprising the steps of providing a 

pelletising feed, wherein the pelletising feed comprises chromite ore and silicon carbide 

as the only carbonaceous material and the only reducing agent; pelletising the 

pelletising feed to obtain pellets; sintering the pellets to obtain sintered pellets; mixing 

the sintered pellets with external reducing agent to obtain smelting feed; and smelting 

the smelting feed. 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1239(

�إعـــــالن

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

ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/67 ، اأنه مت جتديد مدة حماية النماذج ال�سناعية 

امل�سجلة املذكورة باجلدول املرفــق ملــــدة ) 5 ( خمـــ�س �سنــــوات اأخرى :

تاريخ �لت�صجيل��صــــم �ل�صركــــــةرقم �لنموذج �ل�صناعيم

1OM/ID/2013/000082013/11/13غال�سكو غروب ليمتد

2OM/ID/2013/000092013/11/13غال�سكو غروب ليمتد
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 ¿ƒfÉb ΩÉµMC’ É≤ah ádƒÑ≤ŸG ájQÉéàdG äÉeÓ©dG π«é°ùJ äÉÑ∏W øY ájôµØdG á«µ∏ŸG IôFGO ø∏©J
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¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe 100 : Ü.Q 39 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2015/11/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

100884 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
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. áfƒJ º◊

 ôØ©L ¿Éª«∏°S ôbÉH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe 100 : Ü.Q 39 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/2/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. ájÒ©°T

 ôØ©L ¿Éª«∏°S ôbÉH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe 100 : Ü.Q 39 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/2/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

102024 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. äÓØ◊G º«¶æJ

 áãjó◊G IÉ«◊G §‰ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 118 : Ü.Q 534 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/4/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. á«°VÉjôdG äÉ«dÉ©ØdG º«¶æJ

 áãjó◊G IÉ«◊G §‰ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 118 : Ü.Q 534 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/4/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

103590 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. …QÉŒ ™ª›

 Ω.Ω.¢T πÑ≤à°ùŸG §HGQ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 122 : Ü.Q  78 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/7/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama25.indd   3 4/12/18   9:35 AM

-74-



(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
105283 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. (∂«cÉ°ûe) Ωƒë∏dG …ƒ°T äÓfi

 IQÉéà∏d Iõ«ªŸG áãjó◊G ¿É°SQh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 319 : Ü.Q 346 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/10/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

106299 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. á«MÉ«°ùdG äÓMôdG º«¶æJ

 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG »`aÉë÷G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 418 : Ü.Q 228 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/12/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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106564 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. ≥FÉ°S ¿hóH äGQÉ«°ùdG ÒLCÉJ ÖJÉµe

 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG »`aÉë÷G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 418 : Ü.Q 228 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/12/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

110942 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. äÉæjƒªàdG

 á«°UƒJ - ¬µjô°Th á«æWƒdG »æ«©ŸG ó«©°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
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111390 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG ä’Échh ÖJÉµe

 á«æeÉ°†J - IQÉéà∏d ø°SôdG πÑM : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 121 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/7/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

111846 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. §FÉ◊G ¥Qhh É«∏«HƒŸGh çÉKC’G

 äÉeóî∏d ∫ÉJQCG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 2016 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/7/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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115010 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ÉjGó¡dG ∞dh Ohô£dG ∞«∏¨Jh ∫ÉØWC’G ΩRGƒdh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H

 IQÉéà∏d ¢SÉ«∏ŸG Ωƒ‚ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/12/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

115645 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

  . º©£e

 Ω.Ω.¢T á«WƒdG ä’ƒcCÉe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , ìô£e , AÉæ«ŸG »M 114 : Ü.Q 543 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/12/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116887 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. (∫ÉØWC’G ¢VÉjQ ájƒfÉãdG ájOGóYE’G á«FGóàH’G) º«∏©àdG

 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG QÉë°U á°SQóe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 311 : Ü.Q 280 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117043 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 21 áÄØdG »`a

. á«dõæe äGhOCG

 ™jRƒà∏d á«ÑgòdG á∏°ù∏°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , ô°TƒH , á«Hƒæ÷G ôjƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117044 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 21 áÄØdG »`a
. áæjõ∏d äÉjôgõeh ∞–

 ™jRƒà∏d á«ÑgòdG á∏°ù∏°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , ô°TƒH , á«Hƒæ÷G ôjƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117045 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 28 áÄØdG »`a

. ÜÉ©dC’G º°ùb

 ™jRƒà∏d á«ÑgòdG á∏°ù∏°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , ô°TƒH , á«Hƒæ÷G ôjƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117046 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a
 , ä’É°ùZ , äÉLÓK , äÉfƒjõØ∏J , äÉÑŸ , äÉaÉ°ûc , á«FÉHô¡c äÓ«°UƒJ , á«FÉHô¡c äGhOCG

. äÉWÓN

 ™jRƒà∏d á«ÑgòdG á∏°ù∏°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , ô°TƒH , á«Hƒæ÷G ôjƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117047 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 20 áÄØdG »`a

. çÉKCG

 ™jRƒà∏d á«ÑgòdG á∏°ù∏°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , ô°TƒH , á«Hƒæ÷G ôjƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117048 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 21 áÄØdG »`a
 AÉæãà°SÉH IóFÉŸG äGhOCGh ïÑ£dG äGhOCG , ïÑ£ŸG hCG ∫õæŸG »`a ∫Éª©à°SÓd á«YhCGh ¿GhCGh äGhOCG
 ,  ¿ÉgódG hCG  øjƒ∏àdG »°TGôa GóY »°TGôa , èæØ°SEGh •É°ûeCG , ≥YÓŸGh ÚcÉµ°ùdGh ∑ƒ°ûdG
 πª©à°ùŸG êÉLõdG ±ÓîH ™æ°üe ¬Ñ°T hCG ΩÉN êÉLR , ∞«¶æà∏d äGhOCG , »°TGôØdG ™æ°U OGƒe

 . á«aõN ¿GhCGh »æ«°üdG ±õÿG øe ¿GhCGh á«LÉLR ¿GhCG , ÊÉÑŸG »`a

 ™jRƒà∏d á«ÑgòdG á∏°ù∏°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , ô°TƒH , á«Hƒæ÷G ôjƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117051 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 26 áÄØdG »`a

. á°ù«Øf ÒZ ¿OÉ©e øe á«FÉ°ùf »∏M

 ™jRƒà∏d á«ÑgòdG á∏°ù∏°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , ô°TƒH , á«Hƒæ÷G ôjƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117053 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 á«FGòZ OGƒŸ á∏ª÷ÉH ™«ÑdG , OƒbƒdG Ö°ûNh ºëØ∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 äGô``°†ëà°ùeh Qƒ``£©∏d á``°ü°üîàŸG ô```LÉàŸG »`a á``FõéàdÉH ™«ÑdG , (äÉ`Hhô°ûŸG π``ª°ûJ)

. á``æjõdG ¿ƒ``HÉ°Uh π``«ªéàdG

 Ω.Ω.¢T Iõ«ªàŸG ∫ÉªYC’G ™FGhQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 315 : Ü.Q 656 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117253 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 . âcQÉe ÈjÉg

 Ω.Ω.¢T IóëàŸG ¢SƒbÉædG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 620 : Ü.Q 300 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115061 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. πHGƒàdGh äGQÉ¡ÑdG áÄÑ©Jh øëW

 ¬µjô°Th á«æWƒdG »æ«©ŸG ó«©°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , ≥jƒ°ùdG áj’h , 315 : Ü.Q 68 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117757 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

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

 QÉªãà°SÓd óªMC’G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , Ö«°ùdG , ¢VƒÿG 111 : Ü.Q 3297 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/3/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
102003 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«f’ó«°üdG ájhOC’G ™«H

 IQÉéà∏d á«ŸÉ©dG »Hƒ≤©«dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 511 : Ü.Q 430 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/4/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

102607 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e

 Ω.Ω.¢T IóëàŸG ¢†«HC’G ô≤°üdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 2906 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/5/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 1239.indd   1 4/12/18   9:36 AM

-85-



(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
107577 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 ájQÉéàdG Òãc øH »∏Y á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 211 : Ü.Q 287 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/2/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

           
 

110252 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. á«fóŸG á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°S’G

 á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°SÓd ¿É› ¿ÉcQCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 2468 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/5/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
110464 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Ω.Ω.¢T áãjó◊G ™jQÉ°ûª∏d ¿É› OÉ–G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 115 : Ü.Q 428 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/5/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

113522 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤ŸGh ºYÉ£ŸG

 IQÉéà∏d …õjõ©dG ¿É°ùM á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
114721 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ó«dGƒŸG äÉ≤∏©àeh äGQGƒ°ù°ùcGh ¢ùHÓe

 
 IQÉéà∏d IóëàŸG áeÉYõdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 615 : Ü.Q 315 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/11/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

115678 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

. øLGhódG äÉéàæeh AGõLCGh IóªéŸGh IOÈŸG øLGhódG ™«H

 á«æWƒdG ±Gó«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 117 : Ü.Q 881 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115679 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 31 áÄØdG »`a
. á«M øLGhO

 
 á«æWƒdG ±Gó«°S : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 117 : Ü.Q 881 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

115989 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. äÉÑcôŸG äƒjR πjóÑJh º«ë°ûJh π«°ùZ

 Ω.Ω.¢T ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d øµ°ùe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 5 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116312 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 2 áÄØdG »`a
. äÉfÉgódGh ÆÉÑ°UC’G

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ¬FÉcô°Th ÊÉ¡ÑædG º«MôdGóÑYƒHCG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 611 : Ü.Q 452 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

116368 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤eh ºYÉ£e

 á«ŸÉ©dG ôé◊G QGO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 2215 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 1239.indd   6 4/12/18   9:36 AM

-90-



(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116477 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Ω.Ω.¢T è«∏ÿG áYGôH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 500 : Ü.Q 286 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

116532 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. IOÉ«Y

 á«dhódG π°ü«a : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 118 : Ü.Q 299 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116643 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. äÉæé©ŸG ≥FÉbQh á«fÉª©dG äÓcC’G õÑN áYÉæ°U

 áãjó◊G AÉéæa ñƒª°T ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 613 : Ü.Q 434 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

116710 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 17 áÄØdG »`a

. É¡YGƒfCÉH Ö∏©dGh Ö«≤æàdÉH …ôdGh √É«ŸG Ö«HÉfCGh ∂µ«à°SÓÑdG áYÉæ°U

 Ω.Ω.¢T ∂«à°SÓÑdG áYÉæ°üd »eÉ¡àdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 707 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116764 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. áaÉ«°†dG äÉeóN Ëó≤J

 áãjó◊G »æ°ù◊G ∫ÓW ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 299 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

116974 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«FGò¨dG OGƒŸG ™«H

 Ω.Ω.¢T ºFÉ°ùædG ÜòY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 612 : Ü.Q 263 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 1239.indd   9 4/12/18   9:36 AM
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117035 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Ω.Ω.¢T øjƒªà∏d »©aÉ«dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 1227 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117071 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGQÉ¶æ∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 IQÉéà∏d á°VhôdG äÉëØf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 511 : Ü.Q 71 Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 1239.indd   10 4/12/18   9:36 AM
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117287 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ,  É¡YÉLÎ°SGh äÉ``fÉ«ÑdG  ø``jõîJ ,  á``°UÉÿG äÉ«›ÈdG á›ôHh º«ª°üJ ,  …QGOEG  Öàµe
 , Üƒ°SÉ◊Gh äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJ äÉeóN á£°ûfCG , ÌcCGh Qó°üe øe äÉfÉ«ÑdG ™ªL

. ™FÉ°†ÑdG ≥jƒ°ùJh èjhôJ , ™bGƒŸG äÉëØ°U º«ª°üJh äÉ«›ôHh áfÉ«°U
 

 Ω.Ω.¢T ‹ÉãŸG π«°UƒàdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , áÑjò©dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

117292 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡JÉ≤ë∏eh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG IQÉŒ
 

 IQÉéà∏d Ú©dG »M áÑ°†g : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , ihõf áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117377 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. çÉKC’G ™«H

 Ω.Ω.¢T äÉ°ThôØª∏d ôØ¶e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , AÉcôH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/3/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117407 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 Iõ``¡LC’Gh ,  AÉ``æÑdG  OGƒ``e ,  äGAÓ``£dGh äÉfÉgó∏d á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 . á«dõæŸG

 Ω.Ω.¢T AÉæÑdG OGƒŸ á«ŸÉ©dG áµ∏ªŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/3/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 1239.indd   12 4/12/18   9:36 AM
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117423 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. OGÒà°S’Gh ôjó°üàdG ÖJÉµe , ™∏°ùdG ≠jôØJh øë°T

 á«°UƒJ - »ÑgòdG è«∏ÿG QGóe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ºë°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/3/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117426 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. äÉjƒ∏◊G áYÉæ°U

 IQÉéà∏d äÉcôH ∫BG óªMCG ôjóZ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 116 : Ü.Q 410 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/3/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 1239.indd   13 4/12/18   9:36 AM
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117443 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
 . AGô°†ÿG ∫õædG

 …QÉ≤©dG ôjƒ£àdGh á°Sóæ¡∏d IÉ«◊G 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
2018/3/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117445 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. á«æeC’G áÑbGôŸG äGÒeÉch AÉHô¡µdGh âfÎfE’Gh AÉŸGh ∞JÉ¡dG äÉµÑ°T AÉ°ûfEGh π«°UƒJ

 …QÉ≤©dG ôjƒ£àdGh á°Sóæ¡∏d IÉ«◊G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 400: Ü.Q 494 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/3/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117690 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ôFÉ°ü©dGh ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ëó≤J äÉeóN

 Öãc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/3/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117700 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉYÉ°ùdG ™«H

 Ω.Ω.¢T áãjó◊G ´GóHEÓd §≤°ùe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 943 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/3/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 1239.indd   15 4/12/18   9:36 AM

-99-



(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
71040 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Ω.Ω.¢T áeÉ©dG äÉeóÿGh QÉªãà°SÓd á«dhódG ÖdÉW ƒHCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q2053  : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2011/1/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

86910 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. …óæg º©£e

 Ω.Ω.¢T øjƒªàdGh ºYÉ£ª∏d ¿É£∏°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 510: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2014/3/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
101715 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.  äÉjƒ∏◊Gh ÉjGó¡dGh OhQƒdG

 IQÉéà∏d »æ«éŸG ¬`∏dGóÑY øH ¢ù«ªN øH OÉjR : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 315 : Ü.Q 93 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/3/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

102188 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸG

 Ω.Ω.¢T á«°SÉŸG ¢SÉ«ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 319 : Ü.Q 414 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/4/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat37.indd   2 4/12/18   9:48 AM

-101-



(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
102521 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉeóN ≥jƒ°ùàd ¿ÓYE’Gh ájÉYódG

 Ω.Ω.¢T áãjó◊G á«dhódG Iôµa : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 101 : Ü.Q 90 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/5/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

102974 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. ™∏°ùdG ≠jôØJh øë°T

 Ω.Ω.¢T á«à°ùLƒ∏dG á«fÉª©dG á«é«∏ÿG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 115 : Ü.Q 230 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/6/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat37.indd   3 4/12/18   9:48 AM
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
103614 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. QƒîÑdGh áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG OGƒeh Qƒ£©dG

 Ω.Ω.¢T á«dhódG ¿Éæ°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 189  : Ü.Q 120 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/7/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

103646 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

. äGQÉ≤©dG áWÉ°Sh

 IQÉéà∏d …ó«©°SƒÑdG Qhô°S øH ó«ÑY øH º°SÉL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ≥jƒ°ùdG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/7/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat37.indd   4 4/12/18   9:48 AM
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
103724 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ( ≈dhC’G á∏MôŸG ) »°SÉ°SC’G º«∏©àdG

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ìOÉ°üdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 615 : Ü.Q 14 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/7/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

104095 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤eh º©£e

 Ω.Ω.¢T ä’ƒcCÉª∏d π«°UC’G ΩÉ©£dG ≈¡≤eh º©£e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 2854 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/8/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat37.indd   5 4/12/18   9:48 AM
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
104122 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ájQÉª©ŸGh á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°S’G

 á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°SÓd ÈÿG OGhQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 3184 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/8/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

104421 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«FÉ°ùædG äÉjÉÑ©dG áWÉ«Nh π«°üØJ

 IQÉéà∏d »ÁÈdG ±É«WCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , »ÁÈdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/8/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat37.indd   6 4/12/18   9:48 AM
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
104424 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. äGQÉ«°ùdG ∞«¶æJ , äGQÉ«°ùdG áfÉ«°Uh ìÓ°UEG

 IQÉéà∏d AÉ°†«ÑdG á£≤ædG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 322 : Ü.Q 175 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/8/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

107965 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. AÉ°ùæ∏d π«ªéàdG ´GƒfCGh ô©°ûdG ∞«Ø°üJ

  IQÉéà∏d Iõ«ªŸG á∏«Ñ©ŸG ∫ÓJ ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ≥jƒ°ùdG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/2/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat37.indd   7 4/12/18   9:48 AM
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
108649 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 4 áÄØdG »`a
. äƒjõdG

 IQÉéà∏d ôgGõdG º¡°ùdG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 416 : Ü.Q 103 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/3/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

108770 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤e

 á«æWƒdG º«ª°üdG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 100 : Ü.Q 155 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/3/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
109634 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. ∫ÉLô∏d ábÓ◊Gh ô©°ûdG ∞«Ø°üJh ¢üb

 »Hô¨dG π«°UC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 413 : Ü.Q 33 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/4/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

110388 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGOGÈdG

 IQÉéà∏d »æ°Sƒ◊G ∫Óg øH ó«©°S øH ô°UÉf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , IQƒHÉÿG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/5/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
111136 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G ™«H

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

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á£aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/7/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

112017 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.  É¡YGƒfCÉH ôFÉ£ØdG ™æ°U , á©jô°ùdG äÉÑLƒdG äÓfi , »°SÉ°SCG πµ°ûH ΩÉ©£dG Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG

 Gõà«ÑdGh »∏≤ŸG êÉLó∏d QÉë°U : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/8/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat37.indd   10 4/12/18   9:48 AM
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
112081 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d ñƒª°ûdG AÉª°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,  619 : Ü.Q 240 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/8/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

113035 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. ¥ÓM

 áãjó◊G äGQÉæŸG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 119 : Ü.Q 565 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/9/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
113042 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. äÉjôØ°S Öàµe

 IQÉéà∏d ó«©°S øH óªM øH ¬`∏dGóÑY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 53 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/9/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

113188 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. »FÉ°ùf •É«Nh õjô£àdG

 IQÉéà∏d AÉª«°Th á∏¡°T ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,  99260740: ºbQ ∞JÉg : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
113224 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
. äÉjÉÑ©dGh á«FÉ°ùædG AÉjRC’G áWÉ«Nh º«ª°üJ

 IQÉéà∏d óYôdG ôjóg : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 3529 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

113228 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. …QÉŒ ∫ƒe

 Ω.Ω.¢T QÉªãà°SÓd ¿É«H â«H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«YÉæ°üdG ÓZ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
113231 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. IõgÉ÷G ¢ùHÓŸGh á«fÉª©dG áªµdGh QÉ°üŸG ™«H

 IQÉéà∏d »µ∏ŸG ô°üŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

113904 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a

. IQƒ£≤ŸG ∞°üfh IQƒ£≤ŸG äÉÑcôŸG AGõLCG ™æ°U

 IQÉéà∏d ‹ÉÑ≤ŸG ô°UÉf øH ó°TGQ øH Ωƒàµe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
114432 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ∞≤°SC’Gh QƒµjódG äÉéàæŸ áFõéàdÉH ™«ÑdG , ójó◊G äÉHƒë°ùeh íFGô°ûd á∏ª÷ÉH ™«ÑdG
 äGOGÈdGh ójÈàdG ±ô¨d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdGh ádRÉ©dG OGƒŸGh á«YÉæ°üdG
 ô```LÉàŸG »```a á``FõéàdÉH ™«ÑdG , ô``jó°üàdGh OGô```«à°S’G Ö```JÉµeh á``eÉ©dG á```jQÉéàdG ¿RÉ```îŸGh
 äGÒeÉµd áFõéàdÉH ™«ÑdG , á«bQƒdGh á«Ñ°ûÿGh ájójó◊Gh á«fó©ŸG ≥jOÉæ°ü∏d á°ü°üîàŸG

. ∫ƒNódÉH ºµëàdG áª¶fCGh áÑbGôŸG

  IQÉéà∏d ∑QÉe ƒHCG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

114489 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e

 á∏eÉµàŸG á«ÑgòdG áÑ≤dG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
114613 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. ágõædG ÜQGƒb ÒLCÉJ

 Ω.Ω.¢T ájQƒ∏ÑdG √É«ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 72 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

115220 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. äÉeóÿGh áfÉ«°üdG

 Ω.Ω.¢T äÉeóÿGh áfÉ«°ü∏d RÉæc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 1264 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/12/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115373 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. á«dÉŸG äGQÉ°ûà°S’G ÖJÉµe

 Ω.Ω.¢T äÉeóÿGh ∫ÉªYCÓd á«æWƒdG AGÌdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 116 : Ü.Q 708 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/12/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

115380 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. (á«°VÉjQ ä’BGh á«fhÎµdEG ¢SGôc) á«FÉHô¡c äGhOCG

 á«ŸÉ©dG äÉ«fhÎµdE’Gh äGó©ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 25 : Ü.Q 103 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/12/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115933 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. äGQÉ≤©dGh »°VGQC’G ™«Hh AGô°Th äÉµ∏àªŸG ÚªãJ

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

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ≥jƒ°ùdG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

116977 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. á°VÉjQ ádÉ°U

 Ω.Ω.¢T áãjó◊G õà©ŸG ƒHCG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 101 : Ü.Q 87 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat37.indd   18 4/12/18   9:48 AM

-117-



(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116979 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Ω.Ω.¢T áaÉ«°†dG äÉeóN IQGOE’ êGô°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 72 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117740 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. äÉ°ûjhóæ°ùdG

â°SôJ Qódƒg »H …BG õ«HQG : º```````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG , 30338 É«LQƒ«L , ÉàfÓJCG , â°ùjh Îæ°S ÎÁÒH 1155 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G IóëàŸG

2018/3/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 MEATCRAFT
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116868 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 8 áÄØdG »`a
 , (ájhój OóY) Ö°û©dG äÉjƒ¡e , (ájhój OóY) Ö°û©dG πLÉæe , (ájhój OóY) Ö°û©dG äGõ›
 ∑ƒ```°T , (É```jhój á```∏¨°ûe Oó``Y) Ö``°û©dG äGó``¡‡ , (É``jhój á``∏¨°ûe Oó```Y) Ö```°û©dG ¢ù```fÉµe
 , ájô°û◊G äGó«ÑŸG ¢Tôd øbÉfi , ó«dÉH á∏eÉ©dG , Ö°û©dG äÉYÓN , (ájhój OóY) Ö```«°û©J
 OóY , QGòÑdG ä’BG , ÜÉ°ûYC’G äGó«Ñe ¢Tôd ‹õæŸG ∫Éª©à°SÓd (Éjhój á∏¨°ûe OóY) äÉ°TôŸG
 ájhó«dG äGhOC’G , ∞FÉXƒdG IOó©àe »£∏d á∏HÉ≤dG ájhó«dG äGhOC’G , ó«dÉH á∏eÉ©dG , ≥FGó◊G

. »£∏d ∞FÉXƒdG IOó©àe
 

∂fG ¢ùµ«fhÎµdG »L ∫G : º```````````````````````````````````°SÉH
ájQƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á«Hƒæ÷G ÉjQƒc , 721 - 150 , ∫ƒ«°S , ƒL - ƒÑ‚ƒjó‚ƒj , hôjGO - …ƒj , 128 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

116870 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 10 áÄØdG »`a

 »FÉHô¡c ∂«dóJ RÉ¡L , ∂«dóàdG RÉ¡L , RGõ¡dG ôjô°ùdG , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd ∂«dóJ RÉ¡L
 , ¿É°ùfE’G º°ù÷ ∂«dóJ RÉ¡L , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd ¢ü«î°ûàdG RÉ¡L , ‹õæŸG ΩGóîà°SÓd

. ‹õæŸG ΩGóîà°SÓd á«FÉHô¡µdG ∂«dóàdG »°SGôc

∂fG ¢ùµ«fhÎµdG »L ∫G : º```````````````````````````````````°SÉH
ájQƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á«Hƒæ÷G ÉjQƒc , 721 - 150 , ∫ƒ«°S , ƒL - ƒÑ‚ƒjó‚ƒj , hôjGO - …ƒj , 128 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

ThinQ

ThinQ
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116871 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a
 AGƒ¡dÉH  ƒ÷G  áÄaóJ  Iõ¡LCG  ,  Gójó–  ,  øNÉ°ùdG  AGƒ¡dG  ó«dƒJ  Iõ¡LCG  ,  á«FGƒ¡dG  äÉØ«µŸG
 , á«```dõæŸG äÉ```eGó``îà°SÓd á```«FÉHô¡µdG á```HƒWôdG äÓ```jõe , Ö```«WÎdG Iõ````¡LCG , øNÉ°ùdG
 √É«ŸG ø``jCÉJ Iõ¡```LCG , á```«dõæŸG äÉ```eGóîà°SÓd √É```«ŸG äÉ```«≤æe , á«```FÉHô¡µdG ï```Ñ£dG ó```bGƒe
 ™«ªéàd  Iõ¡LCG  ,  √É«ŸG  á«≤æàd  ôJÓa  áÄ«g  ≈∏Y  á«FÉ°û¨dG  Iõ¡LC’G  ,  á«dõæŸG  ¢VGôZCÓd
 (AGƒ¡dG äÉØ«µe) ájƒ¡àdG Iõ¡LCG , ƒ÷G äÉ«≤æe , (Úî°ùà∏d) á«°ùª°ûdG ájQGô◊G ábÉ£dG
 , RÉ¨``dÉH á```∏eÉ©dG ïÑ```£∏d ó```bGƒe , Aƒ```°†∏d á©°ûŸG á«FÉæãdG äÉeÉª°üdG AGƒ°VCG , Úî°ùà∏d
 äÉØØ› ,  á«FÉHô¡µdG  äGOGÈdG  ,  ï``Ñ£dG  äÉÑ«côJh  Iõ``¡LCG  ,  á```«FÉHô¡µdG  ï```Ñ£ŸG  ¿Gô```aCG
 ¢VGôZC’  (á«FÉHô¡µdG)  ¢ùHÓŸG  ∞````«°ûæàd  ¢ù````HÓŸG  ≥«```°ùæJ  ä’BG  ,  á```«FÉHô¡µdG  ¢ù```HÓŸG
 ,  á¡jôµdG  íFGhôdG  ádGREG  ∞FÉXƒH  Iõ```¡éŸG  á```«FÉHô¡µdG  ¢ù```HÓŸG  Ö````«JôJ  ä’BG  ,  á«```dõæe
 áØ«XƒH Iõ¡éŸG á«FÉHô¡µdG ¢ùHÓŸG ∞«`ØŒ ä’BG , á«dõæŸG äÉjÉ¨∏d ¢ùHÓŸG ÒîÑJh º«≤©J
 ôJÓØdG  ,  á«dõæŸG  äÉjÉ¨∏d  ó©éàdG  áehÉ≤Ÿ  á÷É©ŸGh  á¡jôµdG  íFGhôdG  ádGREGh  ,  º«≤©àdG
 äGõ«¡Œ  ,  …QÉéŸG  √É«e  á«≤æJ  äGõ«¡Œ  ,  √É«ŸG  á«∏–  äÉ£fi  ,  √É«ŸG  á÷É©Ÿ  áØYÉ°†ŸG
 , áeOÉ©dG √É«ŸG á÷É©eh á«≤æJ Iõ¡LCG , É¡eGóîà°SG IOÉYEGh áeOÉ©dG √É«ŸG ìÓ°üà°S’ á«≤æàdG
 , áégƒàŸG í«HÉ°üŸG , ´QGƒ°û∏d í«HÉ°üe , áYÉæ°ü∏d √É«ŸG äÉ«≤æe , á```eOÉ©dG √É«```ŸG äÉ```ë°Tôe
 á«ÑbCG , äGQÉ«°ùdG Å``aGóe , äGQÉ```«°ù∏d ìhGôŸG , äGQÉ«```°ù∏d AGƒ```°VCG , â```æ°ùjQƒ∏ØdG í``«HÉ°üe

. π°SÉ¨ŸG , á«dõæŸG ¢VGôZCÓd á«FÉHô¡µdG ò«ÑædG
 

∂fG ¢ùµ«fhÎµdG »L ∫G : º```````````````````````````````````°SÉH
ájQƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á«Hƒæ÷G ÉjQƒc , 721 - 150 , ∫ƒ«°S , ƒL - ƒÑ‚ƒjó‚ƒj , hôjGO - …ƒj , 128 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

ThinQ
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116872 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a
 äÉYÉ°S ™«æ°üJ) áYÉ°ùdG ¢UGôbCG , äÉYÉ°ùdGh á«fhÎµdE’G äÉYÉ°ùdG , º°ü©ŸG äÉYÉ°S , äÉYÉ°ùdG
 , äÉYÉ°ù∏d AGõLCG , äÉYÉ°ùdG ÖFÉ≤M , äÉYÉ°ùdG π°SÓ°S , Qƒ∏ÑdG äÉYÉ°S , (äÉYÉ°ùdGh §FÉ◊G
 ( »∏```M) á```«°ù«FQ äÉ≤∏M , (äGôgƒ›) QhÉ°SCG , (äGôgƒ›) äGOÓb , äÉYÉ°ù∏d äÉ¶aÉM

. (äGôgƒ›) ”GƒN , (äGôgƒ›) áæ«ªãdG ¿OÉ©ŸG øe ∑Ó°SCG , áæ«ªãdG ¿OÉ©ŸG ø```e

∂fG ¢ùµ«fhÎµdG »L ∫G : º```````````````````````````````````°SÉH
ájQƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á«Hƒæ÷G ÉjQƒc , 721 - 150 , ∫ƒ«°S , ƒL - ƒÑ‚ƒjó‚ƒj , hôjGO - …ƒj , 128 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

116873 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 20 áÄØdG »`a

 Iô°SC’G , ïÑ£ª∏d øFGõN , çÉKCÓd ±ƒaQ , á«fó©e øFGõN , ¿ó©ŸG ¢VôY , Êó©e çÉKCG
 á«fó©e ÒZ äÉéàæª∏d ≥jOÉæ°U , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd Iô°SCG , (á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd â°ù«d)
 , ΩÉ©£dG ä’hÉW , ∂FGQC’G , ¢TGôa , ÖJÉµŸG çÉKCG , ¢ùHÓª∏d øFGõN ¿OÉ©ŸG ÒZ , áæ«ªK
 çÉKCG , ¢Vô©∏d äÉ°üæe , Öàµe , (çÉKC’G) Öàµ∏d ófÉ°ùe , »Ñ°ûN ó©≤e , á°†Øîæe øFGõN

. (çÉKC’G) …ójC’G π°ù¨d äÉ°üæe , ΩÉª◊G øFGõN , ΩÉª◊G ÉjGôe , ΩÉª◊G

∂fG ¢ùµ«fhÎµdG »L ∫G : º```````````````````````````````````°SÉH
ájQƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á«Hƒæ÷G ÉjQƒc , 721 - 150 , ∫ƒ«°S , ƒL - ƒÑ‚ƒjó‚ƒj , hôjGO - …ƒj , 128 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

ThinQ

ThinQ

alamat 28.indd   3 4/12/18   9:49 AM
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116874 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ≈∏Y  ájÉYódG  äÉeóN  ,  øjôNBÓd  ióŸG  Ió«©H  ä’É°üJ’G  äÉeóîH  äÉcGÎ°T’G  º«¶æJ
 ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN , ∞JÉ¡dG ÈY ≥jƒ°ùàdG äÉeóN , Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T ≈∏Y âfÎfE’G
 , á«FÉHô¡µdG ájô°üÑdGh á«©ª°ùdG äGhOC’Gh Iõ¡LCÓd äÉ©«ÑŸG Ö«JôJ äÉeóN , RÉØ∏àdG ÈY
 áWô°TCG  äÓé°ùe  ,  äƒ°U  äÓé°ùe  ,  ƒjó«`ØdGh  äƒ°üdG  áWô°TCG  äÓé°ùe  ,  Gójó–
 ä’É°üJ’G Iõ¡LCGh ä’B’ áWÉ°SƒdG äÉeóN  , ƒjó«`ØdGh äƒ°üdG äÓÑ≤à°ùe hCG , ƒjó«`ØdG
 AGô````°T  äÉ```eóN  ,  á```«Ñ£dG  Iõ¡LC’Gh  ä’BÓd  ájQÉéàdG  áWÉ°SƒdG  äÉeóN  ,  ióŸG  Ió«©H
 ô°ûf , (iôNCG ájQÉŒ ∫ÉªYC’ á«f’ó«°üdG äÉéàæŸG AGô°T) øjôNBÓd á«f’ó«°üdG äÉéàæŸG
 äÉbÓ©dG  äÉeóN  ,  ó```FGô÷G  »`a  äÉfÓYE’G  ,  â```fÎfE’G  ≥jôW  øY  øjôNBÓd  äÉfÓYE’G
 ¿Ó``YE’G  äÉ````eóN  ,  á«```fÓYE’G  hCG  á```jQÉéàdG  äÉjÉ¨∏d  ¢VQÉ©ŸG  º«¶æJ  äÉeóN  ,  áeÉ©dG
 π°UGƒàdG πFÉ°Sh , Gójó– , ≥jƒ°ùàdG ä’É°ü``J’ Iô``°TÉÑe ô``«Z ¥ôW ô```ÑY ô``aƒàŸG ≥``jƒ°ùàdGh
 , âfÎfE’G ÈY ≥jƒ°ùàdG , ≥≤ëàdÉH ≥jƒ°ùàdG , åëÑdG äÉcôfi ≥jƒ°ùJ äÉeóN , »YÉªàL’G
 ä’É°üJ’G äGƒæb , ∫É©ØdG ÒZ øe iôNCG ∫Éµ°TCGh äÉfhóŸG , ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG ÈY ≥jƒ°ùàdG
 áWÉ°SƒdG  äÉeóN  ,  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  ä’Éch  ,  QÉ°û```àf’G  á```©jô°S  hCG  ácQÉ°ûª∏d  á∏HÉ≤dG
 ∞JGƒ¡dG  ,  ∞JÉ¡dG  äÉYÉª°S  Gójó–h  ádƒªëŸG  ä’É°üJ’G  Iõ¡LCG  π```É›  »````a  á```jQÉéàdG
 , ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG , á«°üî°ûdG á«ªbôdG äGóYÉ°ùŸGh á«YÉæ°üdG QÉªbC’G ∞``JGƒg , á«µ∏°SÓdG
 ΩGóîà°SÉH)  á``jQÉJôµ°ùdG  äÉ```eóN  ,  ó```jÈàdG  Iõ¡LCGh  ä’B’  ájQÉéàdG  áWÉ°SƒdG  äÉeóN
 íFÉ°üædGh  äÉeƒ∏©ŸG  Ò````aƒJ  ,  â```fÎfE’G  ô```ÑY  Ö```∏£dG  äÉeóN  ,  (áKóëàe  äÉWƒHhQ
 §«£îàdG  äÉeóN ,  ÉgDhGô°T OGôŸG  ±Éæ°UC’Gh äÉéàæŸG  QÉ«àNÉH ≥∏©àj Éª«`a Úµ∏¡à°ùª∏d
 äÉeƒ∏©ª∏d  äÉeóÿG  Ò`aƒJ  ,  AGQB’G  ´Ó£à°SG  ,  ™FÉ°†ÑdG  ¢VôY  äÉeóN  ,  ÊÓYE’G
 äÉ```eƒ∏©ŸG ä’É```ch , »```æ∏©dG OGõŸÉH ™«ÑdG äÉeóN , ∞«XƒàdG ä’Éch äÉeóN , á«fÓYE’G
 øY á«fhÎµdE’G ∞«XƒàdG ä’Éch , âfÎfE’G ÈY »æ∏©dG OGõŸÉH ™«ÑdG äÉeóN , á```jQÉéàdG
 , á«ŸÉ©dG Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T ÈY Úµ∏¡à°ùŸG äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ , á«ŸÉ©dG Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T ≥jôW
 OGƒŸG  π«¨°ûJh  Ö«JôJ  äÉeóN  ,  »ŸÉ©dG  âfÎfE’G  ÈY  Úµ∏¡à°ùª∏d  äÉeƒ∏©ŸG  Ò`aƒJ
 Úµ∏¡à°ùŸG  IóYÉ°ùe äÉeóN ,  á«ŸÉ©dG  ä’É°üJ’G  áµÑ°Th  Üƒ°SÉ◊G  áµÑ°T  ≈∏Y á«fÓYE’G
 äÉeó``N , ∫ÉªYC’G IQGOEG äÉeóN , á«ŸÉ©dG Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T ÈY äÉeóÿGh ™FÉ°†ÑdG AGô°T ≈∏Y
 äÉ©«ÑŸG  èjhôJ  ,  ∫ÉªYC’G  IQGOE’  âfÎfE’Gh  á«fhÎµdE’G  §FÉ°SƒdG  ≥jôW  øY  ¿Ó``YE’G
 , Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T ≥jôW øY ájQÉéàdG äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , Üƒ``°SÉ◊G äÉ``µÑ°T ÈY øjôNBÓd
 ájQÉéàdG  áWÉ°SƒdG  äÉeóN  ,  á«ŸÉ©dG  Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°T  ÈY  á«fÓYE’G  äÉeƒ∏©ŸG  Ò`aƒJ

ThinQ
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 äÉeóN , Üƒ°SÉ◊G  Iõ¡LC’ ájQÉéàdG á``WÉ°SƒdG äÉ```eóN , äÉ```eƒ∏©ŸG π≤f Iõ¡LCGh ä’B’
 á«FÉHô¡µdG äGó©ª∏d ájQÉéàdG áWÉ°SƒdG äÉeóN , ÖJÉµŸG äGó©eh ä’B’ ájQÉéàdG áWÉ°SƒdG
 Iõ¡LCG , ∂«dóJ Iõ¡LCG , Gójó– , É¡©£bh Iõ¡LC’G , á«fhÎµdEG Iõ¡LCG , á«dõæe ¢VGôZC’
 ∂«dóàdG  Iõ¡LCG  ,  á«dõæŸG  äÉeGóîà°SÓd  á«FÉHô¡µdG  ∂«dóàdG  Iõ¡LCG  ,  IRGõ¡dG  ∂«dóàdG
 Iõ¡LCG , á«dõæe ¢VGôZC’ á«FÉHô¡µdG äGó©ª∏d ájQÉéàdG áWÉ°SƒdG äÉeóN , ¿É°ùfE’G º°ù÷
 á«FÉHô¡µdG ∂«dóàdG  »°SGôc ,  Iô°SC’G äGRGõ```g ,  Gó```jó– , É¡©£bh Iõ¡LC’G ,  á«fhÎµdEG
 áWÉ°SƒdG äÉeóN , á«Ñ£dG äGhOC’Gh Iõ¡LC’G , »∏«ªéàdG ∂«dóàdG Iõ¡LCG , á«dõæe ¢VGôZC’
 ,  É¡©£bh Iõ¡LC’G  ,  á«fhÎµdEG  Iõ¡LCG  ,  á«dõæe ¢VGôZC’ á«FÉHô¡µdG  äGó©ª∏d  ájQÉéàdG
 Iõ¡LCG  ,  ΩódG  π«∏–  Iõ¡LCG  ,  ΩódG  ¢üëa  Iõ¡LCG  ,  á«Ñ£dG  äGhOC’Gh  Iõ¡LC’G  ,  Gójó–
 Iõ¡LCG , á«dõæe ¢VGôZC’ á«FÉHô¡µdG äGó©ª∏d ájQÉéàdG áWÉ°SƒdG äÉeóN , …ôµ°ùdG ¢SÉ«≤d
 á«YÉ©°TEG Iõ¡LCG , á«ÑW äÉjÉ¨d ¢ü«î°ûJ Iõ¡LCG , Gójó– , É¡©£bh Iõ¡LC’G , á«fhÎµdEG
 äÉeóN , á«ÑW ¢VGôZC’ á«æ«°ùdG á©°TC’G Iõ¡LCG , á©°TC’ÉH á÷É©ŸG Iõ¡LCG , á«ÑW äÉjÉ¨d
 Iõ¡LC’G  ,  á«fhÎµdEG  Iõ¡LCG  ,  á«dõæe  ¢VGôZC’  á«FÉHô¡µdG  äGó©ª∏d  ájQÉéàdG  áWÉ°SƒdG
 Iõ¡LCG , á«ÑW äÉeGóîà°S’ AGhôŸG , ¿Éæ°SCÓd á«æ«°ùdG á©°TC’G Iõ¡LCG , Gójó– , É¡©£bh
 áWÉ°SƒdG äÉeóN , ¿Éæ°SCÓd á«FÉHô¡µdG Iõ¡LC’G , Ö∏≤dG ¢†Ñf äÉª¶æe , á«ÑW äÉjÉ¨d Qõ«d
 ,  É¡©£bh  Iõ¡LC’G  ,  á«fhÎµdEG  Iõ¡LCG  ,  á«dõæe  ¢VGôZC’  á«FÉHô¡µdG  äGó©ª∏d  ájQÉéàdG
 OGƒe ,  ¢†jô“ äGhOCG  ,  ¿Éæ°SC’G  ÖW äÉjÉ¨d ¿Éæ°SC’G  Ëƒ≤àd äGhOC’Gh ä’B’G ,  Gó``jó–
 áWÉ°SƒdG  äÉeóN  ,  á«Ñ£dG  äÉjÉ¨∏d  á«FÉHô¡µdG  äÉ«fÉ£ÑdG  ,  á«ÑW  ¢VGôZC’  Ö«£≤àdG
 ,  É¡©£bh Iõ¡LC’G  ,  á«fhÎµdEG  Iõ¡LCG  ,  á«dõæe ¢VGôZC’ á«FÉHô¡µdG  äGó©ª∏d  ájQÉéàdG
 äÉjÉ¨d á©æbC’G , á«ÑW äÉjÉ¨d äGRÉØb , á«Ñ£dG äÉjÉ¨∏d É«FÉHô¡c áæî°ùŸG •ƒØdG , Gójó–
 , á«dõæe ¢VGôZC’ á«FÉHô¡µdG äGó©ª∏d ájQÉéàdG áWÉ°SƒdG äÉeóN , π°ù¨dG Iõ¡LCG , á«ÑW
 , äÉ«`Ø°ûà°ùŸG äÉeGóîà°S’ º«≤©àdG Iõ¡LCG , Gójó– , É¡©£bh Iõ¡LC’G , á«fhÎµdEG Iõ¡LCG
 á``©°TC’ÉH ∞```°ûµdG Iõ```¡LCG , á```«Ñ£dG äÉeGóîà°SÓd ádƒªëŸG á«æ«°ùdG á©°TC’ÉH ∞°ûµdG Iõ¡LCG
 ájQÉéàdG áWÉ°SƒdG äÉeóN , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd á«°ü«î°ûJ ∞``°TGƒc , á```dƒªëŸG á``«æ«°ùdG
 ,  Gójó– , É¡©£bh Iõ¡LC’G ,  á«fhÎµdEG  Iõ¡LCG  ,  á«dõæe ¢VGôZC’ á«FÉHô¡µdG äGó©ª∏d
 , á«ÑW ¢VGôZC’ …hƒædG ¢†ª◊G π«``∏– Iõ¡LCG , … hƒædG ¢†ªë∏d á«°ü«î°ûàdG ∞°TGƒµdG
 …hƒædG  ¢†ª◊G  ¢ü«î°ûJ  Iõ¡LCG  ,  á```«ÑW  ¢VGôZC’  …hƒædG  ¢†ª◊G  ¢ü«î°ûJ  Iõ¡LCG
 äGó©ª∏d  ájQÉéàdG  áWÉ°SƒdG  äÉ```eóN  ,  »Ñ```£dG  ∫ÉéŸG  »`a  ÈàîŸG  πNGO  äÉ°ü«î°ûà∏d
 QÉÑ```àNG  , Gó```jó– , É¡©£bh Iõ```¡LC’G , á``«fhÎµdEG Iõ¡LCG , á«dõæe ¢VGôZC’ á«FÉHô¡µdG
 ´ƒædG øe π«ÿG ÜƒcQ á°SQÉ‡ ä’BG , ‹B’G »LQÉÿG ¿ÉØLôdG πjõe , …hƒædG ¢†ª◊G

alamat 28.indd   5 4/12/18   9:49 AM
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 á°VÉjôdG  á°SQÉªŸ  á«µ«fÉµ«ehô¡µdG  ÜƒcôdG  Iõ¡LCG  ,  ábÉ«∏dGh  áë°üdÉH  ájÉæ©∏d  âHÉãdG
 Iõ¡LCG  ,  á«dõæe  ¢VGôZC’  á«FÉHô¡µdG  äGó©ª∏d  ájQÉéàdG  áWÉ°SƒdG  äÉeóN  ,  á«fóÑdG
 , ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG , ÊƒjõØ∏àdG ∫ÉÑ≤à°S’G Iõ¡``LCG , Gó```jó– , É¡©£bh Iõ¡LC’G , á«fhÎµdEG
 ,  á«FÉHô¡µdG  ¢ùfÉµŸG  ,  á«µ«JÉeƒJhC’G  ¥ÉÑWC’G  ä’É°ùZ  ,  á«FÉHô¡µdG  ¢ùHÓŸG  ä’É°ùZ
 Iõ¡LC’ ájQÉéàdG áWÉ°SƒdG äÉeóN , á«FÉHô¡µdG ¢ùHÓŸG äÉØØ› , á«FÉHô¡µdG äÉLÓãdG
 hCG  á«```FGƒ¡dG  äGhOC’Gh  ä’BÓd  á````jQÉéàdG  áWÉ°SƒdG  äÉeóN  ,  ÜGô°ûdGh  ΩÉ©£dG  á÷É©eh
 Ö«JôJ äÉeóN ,  ájQÉéàdG  Iõ¡LC’Gh ä’BÓd ájQÉéàdG  áWÉ°SƒdG  äÉeóN ,  á«µ«dhQó«¡dG
 ä’BÓd ájQÉéàdG áWÉ°SƒdG äÉeóN , É¡©£bh Iõ¡LC’G , á≤Ñ£ŸG á«fhÎµdE’G ä’BÓd äÉ©«ÑŸG
 ä’É°üJ’G  ä’BGh  Iõ¡LC’ ájQÉéàdG  áWÉ°SƒdG  äÉeóN ,  É¡```©£bh Iõ¡```LC’G  ,  á«fhÎµdE’G
 Iõ¡LC’ ájQÉéàdG áWÉ°SƒdG äÉeóN , äÉfÉî°ù∏d ájQÉéàdG áWÉ°SƒdG äÉeóN , ióŸG Ió«©H
 Iõ¡LC’  ájQÉéàdG  áWÉ°SƒdG  äÉeóN  ,  á«dõæe  ¢VGôZC’  á«FÉHô¡µdG  Úî°ùàdG  äGó©eh
 Ö«JôJ äÉeóN , äÉeƒ∏©ŸG ∫É°üjEG Iõ¡LCGh ä’B’ äÉ©«ÑŸG Ö«JôJ äÉeóN , ¿ƒë°üdG Ò¡£J
 Iõ¡LC’G ,  á≤Ñ£ŸG á«fhÎµdE’G ä’B’G ,  á«dõæŸG ¢VGôZC’Gh á«FÉHô¡µdG äGó©ª∏d äÉ©«ÑŸG
 á«FÉHô¡µdG ∂«dóàdG Iõ¡LCG , IRGõ¡dG ∂«dóàdG Iõ¡LCG , ∂«dóJ Iõ¡LCG , :Gójó– , É¡©£bh
 äGó©ª∏d äÉ©«ÑŸG Ö«JôJ äÉeóN , ¿É°ùfE’G º°ù÷ ∂«dóàdG Iõ¡LCG , á«dõæŸG äÉeGóîà°SÓd
 , Gójó– , É¡©£bh Iõ¡LC’G , á≤Ñ£ŸG á«fhÎµdE’G ä’B’G , á«dõæŸG ¢VGôZC’Gh á«FÉHô¡µdG
 , »∏«ªéàdG ∂«dóàdG Iõ¡LCG , á«dõæe ¢VGôZC’ á«FÉHô¡µdG ∂«dóàdG »°SGôc , Iô°SC’G äGRGõg
 , á«dõæŸG ¢VGôZC’Gh á«FÉHô¡µdG äGó©ª∏d äÉ©«ÑŸG Ö«JôJ äÉeóN , á«Ñ£dG äGhOC’Gh Iõ¡LC’G
 Iõ¡LCG , á«Ñ£dG äGhOC’Gh Iõ¡LC’G , Gójó– , É¡©£bh Iõ¡LC’G , á≤Ñ£ŸG á«fhÎµdE’G ä’B’G
 äGó©ª∏d äÉ©«ÑŸG Ö«JôJ äÉeóN , …ôµ°ùdG ¢SÉ«≤d Iõ¡LCG , ΩódG π«∏– Iõ¡LCG , ΩódG ¢üëa
 , Gójó– , É¡©£bh Iõ¡LC’G , á≤Ñ£ŸG á«fhÎµdE’G ä’B’G , á«dõæŸG ¢VGôZC’Gh á«FÉHô¡µdG
 , á©°TC’ÉH á÷É©ŸG Iõ¡LCG , á«ÑW äÉjÉ¨d á«YÉ©°TEG Iõ¡LCG , á«ÑW äÉjÉ¨d ¢ü«î°ûJ Iõ¡LCG
 ¢VGôZC’Gh á«FÉHô¡µdG äGó©ª∏d äÉ©«ÑŸG Ö«JôJ äÉeóN , á«ÑW ¢VGôZC’ á«æ«°ùdG á©°TC’G Iõ¡LCG
 á«æ``«°ùdG á```©°TC’G Iõ```¡LCG , Gójó– , É¡©£bh Iõ¡LC’G , á≤Ñ£ŸG á«fhÎµdE’G ä’B’G , á«dõæŸG
 , Ö∏≤dG ¢†Ñf äÉª¶æe , á«ÑW äÉjÉ¨d Qõ«d Iõ```¡LCG , á«```ÑW äÉ```eGóîà°S’ AGhôŸG , ¿Éæ```°SCÓd
 , á≤Ñ£ŸG á«fhÎµdE’G ä’B’G , á«dõæŸG ¢VGôZC’Gh á«FÉHô¡µdG äGó©Ÿ äÉ©«ÑŸG Ö«JôJ äÉeóN
 Ëƒ≤àd  äGhOC’Gh  ä’B’G  ,  ¿Éæ```°SCÓd  á«```FÉHô¡µdG  Iõ```¡LC’G  ,  Gó```jó– ,  É¡©£bh  Iõ¡LC’G
 äÉeóN , á«ÑW ¢VGôZC’ Ö«£≤àdG OGƒe , ¢†jô“ äGhOCG , ¿Éæ°SC’G ÖW äÉjÉ¨d ¿Éæ°SC’G
 ,  á≤Ñ£ŸG  á«fhÎµdE’G  ä’B’G  ,  á«dõæŸG  ¢VGôZC’Gh  á«FÉHô¡µdG  äGó©ª∏d  äÉ©«ÑŸG  Ö«JôJ
 áæî°ùŸG  •ƒØdG  ,  á```«Ñ£dG  äÉjÉ¨∏d  á«FÉHô¡µdG  äÉ«fÉ£ÑdG  ,  Gó```jó–  ,  É¡©£bh  Iõ¡LC’G
 Ö«JôJ äÉeóN , á«ÑW äÉ```jÉ¨d á©æbC’G , á«ÑW äÉjÉ¨d äGRÉØb , á«Ñ£dG äÉjÉ¨∏d É«FÉHô¡c

alamat 28.indd   6 4/12/18   9:49 AM
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 Iõ¡LC’G ,  á≤Ñ£ŸG á«fhÎµdE’G ä’B’G ,  á«dõæŸG ¢VGôZC’Gh á«FÉHô¡µdG äGó©ª∏d äÉ©«ÑŸG
 Iõ```¡LCG , äÉ```«`Ø°ûà°ùŸG äÉ````eGóîà°S’ º«```≤©àdG Iõ``¡LCG , π°ù¨dG Iõ¡LCG , Gójó– , É¡©£bh
 á©°TC’ÉH  ∞°ûµdG  Iõ¡LCG  ,  á«``Ñ£dG  äÉeGóîà°SÓd  ádƒªëŸG  á«````æ«°ùdG  á``©°TC’ÉH  ∞```°ûµdG
 ä’B’G , á«dõæŸG ¢VGôZC’Gh á«FÉHô¡µdG äGó©ª∏d äÉ©«ÑŸG Ö«JôJ äÉeóN , ádƒªëŸG á«æ«°ùdG
 , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd á«°ü«î°ûJ ∞°TGƒc , Gójó– , É¡©£bh Iõ¡LC’G , á≤Ñ£ŸG á«fhÎµdE’G
 , á«ÑW ¢VGôZC’ …hƒædG ¢†ª◊G π«∏– Iõ¡LCG , …hƒædG ¢†ªë∏d á«°ü«î°ûàdG ∞°TGƒµdG
 , á≤Ñ£ŸG á«fhÎµdE’G ä’B’G , á«dõæŸG ¢VGôZC’Gh á«FÉHô¡µdG äGó©ª∏d äÉ©«ÑŸG Ö«JôJ äÉeóN
 Iõ¡LCG , á«ÑW ¢VGôZC’ …hƒædG ¢†ª◊G ¢ü«î°ûJ Iõ¡LCG , Gó```jó– , É```¡©£bh Iõ¡```LC’G
 ¢†ª◊G QÉÑàNG , »Ñ£dG ∫ÉéŸG »`a ÈàîŸG πNGO äÉ°ü«î°ûà∏d …hƒædG ¢†ª◊G ¢ü«î°ûJ
 á«fhÎµdE’G ä’B’G , á«dõæŸG ¢VGôZC’Gh á«FÉHô¡µdG äGó©ª∏d äÉ©«ÑŸG Ö«JôJ äÉeóN , …hƒædG
 ÜƒcQ á°SQÉ‡ ä’BG , ‹B’G »LQÉÿG ¿ÉØLôdG πjõe , Gójó– , É¡©£bh Iõ¡LC’G , á≤Ñ£ŸG
 á«µ«fÉµ«ehô¡µdG  Üƒ```côdG  Iõ¡````LCG  ,  á````bÉ«∏dGh  áë°üdÉH  ájÉæ©∏d  âHÉãdG  ´ƒædG  øe π«ÿG
 , á«dõæŸG ¢VGôZC’Gh á«FÉHô¡µdG äGó©ª∏d äÉ©«ÑŸG Ö«JôJ äÉeóN , á«fóÑdG á°VÉjôdG á°SQÉªŸ
 , ÊƒjõØ∏àdG ∫ÉÑ≤à°S’G Iõ¡LCG , Gójó– , É¡©£bh Iõ¡LC’G , á≤Ñ£ŸG á«fhÎµdE’G ä’B’G
 ¢ùfÉµŸG , á«µ«JÉeƒJhC’G ¥ÉÑWC’G ä’É°ùZ , á«FÉHô¡µdG ¢ùHÓŸG ä’É°ùZ , ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG
 äÉ©«ÑŸG Ö«JôJ äÉeóN , á«FÉHô¡µdG ¢ùHÓŸG äÉØØ› , á«FÉHô¡µdG äÉLÓãdG , á«FÉHô¡µdG
 hCG  á«FGƒ¡dG  äGhOC’Gh  ä’BÓd äÉ©«ÑŸG  Ö«JôJ  äÉeóN ,  ÜGô°ûdGh  ΩÉ©£dG  ™«æ°üJ  Iõ¡LC’
 Ö«JôJ  äÉeóN  ,  á«FÉ«ª«µdG  äGhOC’Gh  ä’BÓd  äÉ©«ÑŸG  Ö«JôJ  äÉeóN  ,  á«µ«dhQó«¡dG
 äGó©eh Iõ¡LC’ äÉ©«ÑŸG Ö«JôJ äÉeóN , ióŸG Ió«©H ä’É°üJ’G äGhOCGh ä’B’ äÉ©«ÑŸG
 ,  áÄaóàdG  Iõ¡LC’  ájQÉéàdG  áWÉ°SƒdG  äÉeóN  ,  á«dõæe  ¢VGôZC’  á«FÉHô¡µdG  IQGô◊G
 ,  ójÈàdG  Iõ¡LCGh  ä’BG  ™«H  Ö«JôJ  äÉeóN  ,  áÄaóàdG  Iõ¡LC’  äÉ©«ÑŸG  Ö«JôJ  äÉeóN
 ,  ¿ƒë°üdG  º«≤©J  Iõ¡LC’  äÉ©«ÑŸG  Ö«JôJ  äÉeóN  ,  äÉfÉî°ù∏d  äÉ©«ÑŸG  Ö«JôJ  äÉeóN
 áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe äÉeóN , á«f’ó«°üdG äÉéàæŸG Ωó≤J »àdG á∏ª÷ÉH ™jRƒàdG äÉeóN
 áWÉ°SƒdG äÉeóN , á«f’ó«°üdG äÉéàæŸG Iô°ùª°S äÉeóN , á«f’ó«°üdG äÉéàæŸG Ωó≤J »àdG

  . á«f’ó«°üdG äÉéàæª∏d äÉ©«ÑŸG Ö«JôJ äÉeóN , á«f’ó«°üdG äÉéàæª∏d ájQÉéàdG

∂fG ¢ùµ«fhÎµdG »L ∫G : º```````````````````````````````````°SÉH
ájQƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á«Hƒæ÷G ÉjQƒc , 721 - 150 , ∫ƒ«°S , ƒL - ƒÑ‚ƒjó‚ƒj , hôjGO - …ƒj , 128 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 28.indd   7 4/12/18   9:49 AM
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117104 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
. äGQÉ«°ùdG

»°S ∫G ∫G ¬jG ¢SG ƒj õ¨æjódƒg ∑QÉeójGôJ OQÉ¨fÉa : º```````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

  ,  63105  …Qƒ°ù«e  ,  ¢ùjƒd  âæ«°S  ,  ∞jGQO  ∑QÉH  äQƒHQƒc  600  :  ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/2/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

117107 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. äÉÑcôŸG ìÓ°UEG äÉeóN

»°S ∫G ∫G ¬jG ¢SG ƒj õ¨æjódƒg ∑QÉeójGôJ OQÉ¨fÉa : º```````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

  ,  63105  …Qƒ°ù«e  ,  ¢ùjƒd  âæ«°S  ,  ∞jGQO  ∑QÉH  äQƒHQƒc  600  :  ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/2/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 28.indd   8 4/12/18   9:49 AM
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117386 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
 ΩÉªëà°S’G  äGô°†ëà°ùe  ,  …ójC’G  π°ùZ  äGô°†ëà°ùe  ,  πFÉ°ùdG  ¿ƒHÉ°üdG  ,  ¿ƒHÉ°üdG
 , ájô£©dG äƒjõdGh , ájô£©dG OGƒŸG , ∫É°ùàZ’G πLh ΩÉªëà°S’G Iƒ``ZQ É¡``«`a É``Ã , ∫É°ùàZ’Gh
 , ábÓ◊G ó©H Ée äGô°†ëà°ùe , ô£©ŸG áæjõdG AÉ```e , É«```fƒdƒµdG , π«ª```éàdG äGô°†```ëà°ùe
 äGOÉ````°†``e , »`````°ü`î°ûdG ΩGó`````î``à°SÓd á```¡``jôµdG í````FGhôdG äÓ`````jõe , º```°ù```é∏d ô£`````©e PGPQ
 , ∂dÉàdG ¥ƒ``ë°ùe , ábÓ◊G ó©H Éeh πÑb Ée ø°Tƒd , ábÓM πL , ábÓë∏d äGƒZQ , ¥ô``©àdG
 á```jÉæ©∏d ø``°Tƒ∏dGh äÉ```ÁôµdG , äƒjõdG , á```bÓ◊G ó```©Hh á```bÓ◊G πÑ```b É``e äGô°†`````ëà°ùe
 ájÉæ©∏d  äGô``°†ëà°ùe  ,  ∂```«dóàdG  äÉ``éàæe  ,  íFGhôdÉH  êÓ©∏d  äGô°†ëà°ùe  ,  Iô°ûÑdÉH
 ¢ùª°ûdG  á©°TCG  π©ØH  Iô°ûÑdG  Òª°ùJ  äGô°†ëà°ùe  ,  ô©°ûdG  ádGREG  äGô°†ëà°ùe  ,  Iô°ûÑdÉH
 ‹hÎÑdG ΩÓ¡dG , êÉ«µŸG ádGREGh êÉ«µŸG äGô°†ëà°ùe , ¢ùª°ûdG øe ájÉbƒdG äGô°†ëà°ùeh
 äÉjÉ¨∏d  ø£≤dG  OGƒYCG  ,  »æ£b ±ƒ°U ,  √ÉØ°ûdÉH  ájÉæ©dG  äGô°†ëà°ùe  ,  π«ªéàdG  ¢VGôZC’
 á```ÑWôŸG ∞«```¶æàdG äGOÉ``Ñd , π«ªéàdG ø°Tƒ∏H á©Ñ°ûŸG πjOÉæŸG , π«ªéàdG OGƒe •ƒa , á«∏«ªéàdG
 á«∏«ªŒ äGô°†ëà°ùe , π«ªéàdG á©æbCGh , á∏∏ÑŸG πjOÉæŸG hCG π``jOÉæŸG , É≤``Ñ°ùe á``Hô°ûŸG hCG
 ,  ô©```°ûdG  äÉfƒ∏e ,  º°ù∏ÑdGh ƒÑeÉ°ûdG  ,  ¢SCGôdG  Ihôah ô©°ûdG  ájÉYQ äGô°†ëà°ùe ,  ¬Lƒ∏d
 ¥ƒ```ë°ùe , ô```©°û∏d PGPQ , ô```©°ûdG ó``«©Œ äGô°†ëà°ùe , ô```©°ûdG ø```°Tƒd , ô```©°û∏d ÆÉÑ```°UCG
 , ô©°û∏d πL , ô©°ûdG ™«ª∏àd AÓW , ô©°ûdG âÑãe , ô©°ûdG äÉ©ª∏e , ô©°û∏d äÉØØ°üe , ô©°ûdG
 á``÷É©ŸG OGƒ```ŸG , ô©```°ûdG ≈```∏Y á```¶aÉëª∏d á```÷É©ŸG OGƒ```ŸG , ô```©°û∏d π```FGƒ°S , ô``©°û∏d Ö``Wôe
 ∫ƒ°ùZ , ¿Éæ°SC’G äÉØ¶æe , ô©°ûdG äÉÁôc , ô©°ûdG äÉjƒ≤e , ô©°ûdG äƒjR , ±É÷G ô©°û∏d
 ≥«MÉ°ùe , ¿Éæ°SC’G ™«ª∏àd OGƒe , ¿Éæ°SC’Gh ºØdG ájÉYQ äGô°†ëà°ùe , »LÓ©dG ÒZ ºØdG

. á«LÓ©dG ÒZ áæjõdG äGô°†ëà°ùe , ¿Éæ°SCG ¿ƒé©e , ¿Éæ°SCÓd

»°S ∫G »H ôØ«∏fƒj : º```````````````````````````````````°SÉH
ájõ«∏‚EG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , …O OR 4 62 ¢ûJG »°S GÎ∏‚EG  ójÉ°ù«°SÒe  , ∫Gôjh  , âjÓæ°U äQƒH : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 IóëàŸG áµ∏ªŸG

2018/3/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

PHYTONIQUE 

alamat 28.indd   9 4/12/18   9:49 AM
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117518 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a
. §FÉ◊G äÉYÉ°Sh äÉYÉ°ùdGh í«JÉØŸG äÉ≤∏Mh π°SÓ°Sh äGôgƒéŸG

»°S ∫EG ∫EG èæ«°ùæ«°ùj’ ∫EG »H »J : º```````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG ,  03885 ôjÉ°ûeÉg ƒ«f ,  ΩÉ¡JGÎ°S ,  ∞jGQO øjÉehO 200 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G IóëàŸG

2018/3/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

117519 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a

. §FÉ◊G äÉYÉ°Sh äÉYÉ°ùdGh í«JÉØŸG äÉ≤∏Mh π°SÓ°Sh äGôgƒéŸG

»°S ∫EG ∫EG èæ«°ùæ«°ùj’ ∫EG »H »J : º```````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG ,  03885 ôjÉ°ûeÉg ƒ«f ,  ΩÉ¡JGÎ°S ,  ∞jGQO øjÉehO 200 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G IóëàŸG

2018/3/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

TIMBERLAND

alamat 28.indd   10 4/12/18   9:49 AM
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117520 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
. äÉæMÉ°ûdG øFÉÑc

»°S ∫EG ∫EG RQƒJƒe ∫GÒæ«L : º```````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  3000  -  48265  ,  ¿É¨«°ûà«e  ,  âjhÎjO  ,Îæ°S  ¢ùfÉ°ù«æjQ  300  :  ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/3/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

117521 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 äGÒeÉch ƒjó«`a ¢VôY äÉMƒd ≈∏Y πªà°ûJh ácôëàŸG Iõ¡LCÓd πjõæà∏d á∏HÉ≤dG äÉ≤«Ñ£àdG
 äÉÑcôŸG §HôH ºµëà∏dh , äGQÉ«```°ùdG äÉÑcôe »`a á›óe á«fhÎµdEG ºµ– Iõ¡LCGh ƒjó«`a
 , É«FÉ≤∏J πeGôØdGh ácô◊G πbÉf πjó©àdh , ¢ü«î°ûàdGh ΩÉ¶ædG QÉÑàNG Ò`aƒàdh , äGQƒ£≤ŸÉH

. äGQƒ£≤ŸGh äÉÑcôŸG º¶f

»°S ∫EG ∫EG RQƒJƒe ∫GÒæ«L : º```````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  3000  -  48265  ,  ¿É¨«°ûà«e  ,  âjhÎjO  ,Îæ°S  ¢ùfÉ°ù«æjQ  300  :  ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/3/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

CARBONPRO BOX 

PROGRADE 

alamat 28.indd   11 4/12/18   9:49 AM
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117522 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
. äÉHô©dG Öë°S »`a Ωóîà°ùJ äÉÑcôª∏d ™£b

»°S ∫EG ∫EG RQƒJƒe ∫GÒæ«L : º```````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  3000  -  48265  ,  ¿É¨«°ûà«e  ,  âjhÎjO  ,Îæ°S  ¢ùfÉ°ù«æjQ  300  :  ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/3/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

117622 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

. …ôµ°ùdG ¢VGôeCG êÓ©d á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG

»L ¬jEG ÉeQÉa ƒæ«°SCG : º```````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Gô°ùjƒ°S , êÒHõ«d 4253 , 2 è«`Ø°SÒH : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

PROGRADE 

Piramyl  

alamat 28.indd   12 4/12/18   9:49 AM
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117623 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
. ájƒeódG á«YhC’Gh Ö∏≤dG ¢VGôeCG êÓ©d á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG

»L ¬jEG ÉeQÉa ƒæ«°SCG : º```````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Gô°ùjƒ°S  , êÒHõ«d 4253 , 2 è«`Ø°SÒH : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

117674 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

 ΩGóîà°SÓd ádó©ŸG OGƒŸGh á«ª◊ÉH á°UÉÿG áª©WC’G , á«Ñ£dGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG
. äÉæ«eÉà«`ØdG , ô°ûÑ∏d á«FGò¨dG äÓªµŸG , »Ñ£dG

»L ¬jEG õæ°ûjGôHhCG ¢ùàcGOhôH äƒHCG : º```````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Gô°ùjƒ°S  , π«`Ø°ûdCG 4123 , 127 è«`ØJÉeÒÁÉ¡æ«é«g : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

Cardex 

FOLIGNA

alamat 28.indd   13 4/12/18   9:49 AM
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117675 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
 ΩGóîà°SÓd ádó©ŸG OGƒŸGh á«ª◊ÉH á°UÉÿG áª©WC’G , á«Ñ£dGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG

 . äÉæ«eÉà«`ØdG , ô°ûÑ∏d á«FGò¨dG äÓªµŸG , »Ñ£dG

»L ¬jEG õæ°ûjGôHhCG ¢ùàcGOhôH äƒHCG : º```````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Gô°ùjƒ°S  , π«`Ø°ûdCG 4123 , 127 è«`ØJÉeÒÁÉ¡æ«é«g : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

117676 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

 ΩGóîà°SÓd ádó©ŸG OGƒŸGh  á«ª◊ÉH á°UÉÿG áª©WC’G , á«Ñ£dGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG
. äÉæ«eÉà«`ØdG , ô°ûÑ∏d á«FGò¨dG äÓªµŸG , »Ñ£dG

»L ¬jEG õæ°ûjGôHhCG ¢ùàcGOhôH äƒHCG : º```````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Gô°ùjƒ°S  , π«`Ø°ûdCG 4123 , 127 è«`ØJÉeÒÁÉ¡æ«é«g : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

MUCOLYX

COLFLU 

alamat 28.indd   14 4/12/18   9:49 AM
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117678 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 äGô°†ëà°ùeh ≥«bO , ƒZÉ°ùdGh Écƒ«HÉàdG , RQC’G , »YÉæ£°U’G ÍdGh , hÉcÉµdGh …É°ûdGh Iƒ¡≤dG
 , í∏ŸG , õÑÿG ¥ƒë°ùe , IÒªÿG , π°ù©dG , äÉé∏ãŸG , äÉjƒ∏◊Gh äÉæé©ŸG , õÑÿG , ÜƒÑ◊G

. ¿GôØYõdG , è∏ãdG , πHGƒàdG , ( πHGƒJ) äÉ°ü∏°üdGh πÿG , ∫OôÿG

∫G.¢SG É°Sƒ¨dÉa : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉÑ°SCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É«fÉÑ°SCG , áfƒ∏°TôH , 408017 πcƒd 21 , ≠æª«∏a .QBG …O : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

117732 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 4 áÄØdG »`a

. ‹hÎÑdG RÉ¨dGh ∫hÎÑdG äÉéàæe

ø°TGQƒHQƒc »LÒHG : º```````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG  ,  60515  …ƒæ«∏jG  ±hôZ  ÒfhGO  …GƒcQÉH  ófÓjÉg3005  :  ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G IóëàŸG

2018/3/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

APERGY

alamat 28.indd   15 4/12/18   9:49 AM
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117733 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 7 áÄØdG »`a
. ábÉ£dG ä’ƒfi , ÜÉ≤ãŸG ¢SCGQ »YÉæ°üdG ™aôdG áª¶fCG

ø°TGQƒHQƒc »LÒHG : º```````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG  ,  60515  …ƒæ«∏jG  ±hôZ  ÒfhGO  …GƒcQÉH  ófÓjÉg3005  :  ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G IóëàŸG

2018/3/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

117734 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 , RÉ¨dGh §ØædG äÉYÉæ°üH á°UÉÿG ºµëàdG Iõ¡LCGh ‹B’G π«¨°ûàdG èeGôH »gh , äÉ«›ÈdG
 ájDƒÑæàdG á«°ü«î°ûàdG äGhOC’Gh áÑbGôŸGh ºµëàdG Iõ¡LCG »gh , âfÎfE’ÉH á∏°üàŸG Iõ¡LC’G

. RÉ¨dGh §ØædG äÉYÉæ°üd

ø°TGQƒHQƒc »LÒHG : º```````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG  ,  60515  …ƒæ«∏jG  ±hôZ  ÒfhGO  …GƒcQÉH  ófÓjÉg3005  :  ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G IóëàŸG

2018/3/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

APERGY 

APERGY 

alamat 28.indd   16 4/12/18   9:49 AM
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117735 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. RÉ¨dGh §ØædG ∫É› »`a ∫ÉªYC’G äGQÉ°ûà°SG

ø°TGQƒHQƒc »LÒHG : º```````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG  ,  60515  …ƒæ«∏jG  ±hôZ  ÒfhGO  …GƒcQÉH  ófÓjÉg3005  :  ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G IóëàŸG

2018/3/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

117736 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

 á«æØdG äGQÉ°ûà°S’G , ‹B’G π«¨°ûàdG º¶fh ä’B’Gh §ØædGh RÉ¨dG äGó©e ìÓ°UEGh áfÉ«°U
. ‹B’G π«¨°ûàdG áª¶fCGh É«LƒdƒæµàdGh ä’B’Gh RÉ¨dGh §ØædG äGó©Ã á≤∏©àŸG

ø°TGQƒHQƒc »LÒHG : º```````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG  ,  60515  …ƒæ«∏jG  ±hôZ  ÒfhGO  …GƒcQÉH  ófÓjÉg3005  :  ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G IóëàŸG

2018/3/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

APERGY 

APERGY 

alamat 28.indd   17 4/12/18   9:49 AM
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117737 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
 Iõ¡LCGh  ‹B’G  π«¨°ûàdG  áª¶fCGh  ä’B’Gh  RÉ¨dGh  §Øæ∏d  á°ü°üfl äGó©eh  äGhOCG  áYÉæ°U

. ºµëàdG

ø°TGQƒHQƒc »LÒHG : º```````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG  ,  60515  …ƒæ«∏jG  ±hôZ  ÒfhGO  …GƒcQÉH  ófÓjÉg3005  :  ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G IóëàŸG

2018/3/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

117738 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 äÉYÉæ°üH á°UÉÿG ºµëàdG Iõ¡LCGh ‹B’G π«¨°ûàdG èeGôH ójóëàdÉHh , äÉ«›ÈdG ôjƒ£J
 ‹B’G  π«¨°ûàdG  áª¶fCGh  É«LƒdƒæµàdGh  äGó©ŸÉH  á≤∏©àŸG  á«æ≤àdG  äÉeóÿG ,  RÉ¨dGh  §ØædG

. RÉ¨dGh §ØædG ∫É› »`a , ä’É◊G ™«ªL »`a , §HGƒ°†dGh

ø°TGQƒHQƒc »LÒHG : º```````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG  ,  60515  …ƒæ«∏jG  ±hôZ  ÒfhGO  …GƒcQÉH  ófÓjÉg3005  :  ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G IóëàŸG

2018/3/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

APERGY 

APERGY 

alamat 28.indd   18 4/12/18   9:49 AM
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
112859 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a
 , á«``°SQóŸG ΩRGƒ∏dG , á```«ÑàµŸG äGhOC’G , äÓéŸG , ÖàµdG , áYƒÑ£ŸG äGQƒ°ûæŸGh äÉYƒÑ£ŸG

. äÉÁƒ≤àdGh äÉ¶MÓŸG øjhóàd ôJÉaO , á«°ùjQóàdGh á«ª«∏©àdG OGƒŸG
 

 …O »J ∫G ¿ƒàæjhÉJ õdƒµ°S õéæ«c : º```````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàªŸG áµ∏ªŸG , QG ¬jG »J ¿ƒàæjhÉJ ƒ«æ«`aG …Gƒdƒg 20 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/9/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

112860 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

. »°SQóŸG …õdGh ¢SCGôdG á«£ZCGh ájòMC’Gh ¢ùHÓŸG

  …O »J ∫G ¿ƒàæjhÉJ õdƒµ°S õéæ«c : º```````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàªŸG áµ∏ªŸG , QG ¬jG »J ¿ƒàæjhÉJ ƒ«æ«`aG …Gƒdƒg 20 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/9/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 31.indd   1 4/12/18   9:42 AM
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
112861 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 øØdGh  ≈≤«°SƒŸG  »`a  º«∏©àdGh  á«∏NGódG  á«°SQóŸG  äÉeóÿGh  ¢ùjQóàdGh  º«∏©àdG  äÉeóN
 É«LƒdƒæµàdG º«ª°üJh äGÈàîŸGh ≈≤«°SƒŸGh ¿ƒæØdGh á«°VÉjôdG äÉeóÿG Ò`aƒJh á°VÉjôdGh
 á«ª«∏©àdGh á«¡«`aÎdGh á«`aÉ≤ãdGh á«°VÉjôdG á£°ûfC’G º«¶æJh ÖjQóàdGh ìô°ùŸG ≥aGôeh
 IQƒ°ûŸG äÉeóNh á«ª«∏©àdG äQÉ°ûà°S’Gh á«æ¡ŸG äÉeóÿGh á«ª«∏©àdG äÉ°ùaÉæŸGh äÉÑ°SÉæŸGh
 øY º∏©àdG ≥aGôe Ò`aƒJh âfÎfE’G ≈∏Y á«fhÎµdE’G äGQƒ°ûæŸG Ò`aƒJh ô°ûædG äÉeóNh

. ájófC’G »`a äÓ£©dGh á«`aÎdG äÉeóNh áÑàµŸG äÉeóNh ó©H

 …O »J ∫G ¿ƒàæjhÉJ õdƒµ°S õéæ«c : º```````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàªŸG áµ∏ªŸG , QG ¬jG »J ¿ƒàæjhÉJ ƒ«æ«`aG …Gƒdƒg 20 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/9/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

116456 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

. óFGƒŸG √É«eh ájRÉ¨dG ÒZ √É«ŸG
 

∂fG , ƒµ«°ùÑ«H : º```````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 10577 ∑Qƒjƒ«f áj’h , õ«°ûJÒH áæjóe , OhQ π«g ¿ƒ°SQófG 700 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/2/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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116515 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a
 á```YƒÑ£ŸG  äÉ````jQhódGh  Ö````àµdGh  äÓ````éŸG  Gó``jó–  ,  äÉYƒÑ£ŸG

 ∫ÉªYC’G IOÉjQh IOÉ«≤dGh QÉµàH’Gh ´GóHE’G  ä’É› »````a  äÉÑ``«àµdGh á```jQÉÑNE’G äGô```°ûædGh
. ™ªàéŸG á«ªæJh º«∏©àdGh çƒëÑdGh

 ™ªàéŸG á«ªæJh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d ô£b á°ù°SDƒe : º```````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b , áMhódG , 5825 : Ü.¢U , á£≤∏dG ´QÉ°T , á«ª«∏©àdG áæjóŸG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

116516 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 , »©``eÉ÷G iƒà°ùŸG ≈```∏Y äGQhO π````µ°T ≈∏Y á«ª«∏©àdG äÉeóÿG
 äGAGô````LEG  ,  á«```ª```«∏©àdG  äÉ````fÉëàe’G  ôjƒ£Jh  º```«ª°üJ  π```µ°T  ≈∏``Y  á«```ª«∏©àdG  äÉ```eóÿG
 á«ª«∏©àdG äÉeóÿG , É¡H ≥∏©àj Éª«`a ègÉæŸG Ò`aƒJh º«∏©àdG ¥ôWh , á````«ª«∏©àdG äÉfÉëàe’G
 äÉeóÿG , Úª∏©ª∏d ègÉæŸG ôjƒ£Jh º«∏©àdG ∫É› »`a øjôNBÓd ègÉæe ôjƒ£J πµ°T ≈∏Y
 OÉªàY’G πLCG øe á«``Ø°üdG ±ô`¨dG »`ah âfÎfE’G ≈```∏Y Ö```jQóJ Ò````aƒJ , Gójó– , á«ª«∏©àdG
 , Gó```jó– , á«ª«∏©àdG äÉeóÿG , AGQóŸGh Ú```ª∏©ª∏d ôª```à°ùŸG º```«∏©àdGh Úª∏©ª∏d »æ¡ŸG
 á«ª«∏©àdG äÉª``««≤àdGh , á`«°Uƒ°üÿG ¢ShQó````dGh , π```ª©dG ¢TQhh , äGQhódG ò«````ØæJh º«```¶æJ
 AGQóŸGh Ú°SQóª∏d ÖjQóàdG Ëó≤J , Gó```jó– , á«ª«∏©àdG äÉeóÿG , »©eÉ÷G iƒà°ùŸG ≈∏Y
 , º«¶æJ , õ«¡éàdG , ájƒHÎdG äGQÉÑàN’G äÉeóN , º«∏©àdG ∫É› »`a OÉªàY’G πLCG øe
 äÉeGóîà°SG πLCG øe øjôNBÓd á«```ª«∏©àdG äÉ``fÉ«ÑdGh äGQÉÑ```àN’G è```FÉàf π```«∏– , IQGOE’Gh
 ¢TQhh , äGhóædGh , á«°SGQódG äÉ≤∏◊G ò«`ØæJh º«¶æJ , ÖjQóàdG äÉ«∏ch äÉ©eÉé∏d ∫ƒÑ≤dG
 , á«°VÉjôdG äÉ°ùaÉæŸG ò«`ØæJh º«``¶æJ , º```«∏©àdG ∫É```› »``a äÉ```YÉªàL’Gh äGô```“DƒŸG , πª©dG
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 , º«∏©àdG ¥ôW ∫É› »`a äÉeƒ∏©ŸG Ëó≤J , á«`aÉ≤ãdG äÉjÉ¨∏d äÉ```«dÉ©ØdG ò«````ØæJh º«```¶æJ
 Ëó≤àd á`«ª«∏©àdG äGQÉ°û```à°S’G äÉ```eóN , á```ªLÎdG äÉ```eóN , ¢Uƒ°ü```ædG ô```°ûf äÉ```eóN
 Úª∏©ª∏d ôªà°ùŸG º«∏©à∏dh Úª∏©ŸG OÉªàY’ á«`Ø°üdG ±ô¨dG »`ah âfÎfE’G ≈∏Y ÖjQóàdG
 , ájQÉÑNE’G πFÉ°SôdG , ájQhódG äÉYƒÑ£ŸG , ÖàµdGh , äÓéŸGh :Gójó– , äÉYƒÑ£ŸG   , AGQóŸGh
 Ò«°ùJh IOÉ«bh , IOÉ«≤dGh , QÉ``µàH’Gh , ´Gó```HE’G ä’É```› ™`«```ªL »````a á``«`Øjô©àdG äGô```°ûædGh
 ≈∏Y äGQhO πµ°T ≈∏Y á«ª«∏©àdG äÉeóÿG , ™ªàéŸGh º«∏©àdG ôjƒ£Jh , å```ëÑdG , ∫É```ªYC’G
 , á«ª«∏©àdG äÉfÉëàe’G ôjƒ£Jh º«ª°üJ πµ°T ≈∏Y á«ª«∏©àdG äÉeóÿG , »©eÉ÷G iƒà°ùŸG
 äÉeóÿG , É¡H ≥∏©àj Éª«`a ègÉæŸG Ò`aƒJh º«∏©àdG ¥ôWh , á«ª«∏©àdG äÉfÉëàe’G äGAGôLEG
 , Úª∏©ª∏d ègÉæŸG ôjƒ£Jh º«∏©àdG ∫É› »`a øjôNBÓd ègÉæe ôjƒ£J πµ°T ≈∏Y á«ª«∏©àdG
 øe á«`Ø°üdG ±ô¨dG »`ah â``fÎfE’G ≈```∏Y Ö```jQóJ Ò````aƒJ , Gó``jó– , á«```ª«∏©àdG äÉ```eóÿG
 , á«ª«∏©àdG äÉeóÿG , AGQóŸGh Úª∏©ª∏d ôªà°ùŸG º«∏©àdGh Úª∏©ª∏d »æ¡ŸG OÉªàY’G πLCG
 äÉª««≤àdGh , á«°Uƒ°üÿG ¢ShQódGh , πª©dG ¢TQhh , äGQhódG ò«````ØæJh º«```¶æJ , Gó```jó–
 Ö```jQóàdG º````jó≤J ,  Gó````jó– , á```«ª«∏©àdG äÉeóÿG , »```©eÉ÷G iƒ```à°ùŸG ≈``∏Y á«ª«∏©àdG
 , ájƒHÎdG äGQÉÑàN’G äÉeóN , º«∏©àdG ∫É› »`a OÉªàY’G πLCG øe AGQóŸGh Ú°SQóª∏d
 øe øjôNBÓd á«ª«∏©àdG äÉfÉ«ÑdGh äGQÉÑàN’G èFÉàf π«∏– , IQGOE’Gh , º«¶æJ , õ«¡éàdG
 , á«°SGQódG äÉ≤∏◊G ò«`ØæJh º«¶æJ , ÖjQóàdG äÉ«∏ch äÉ©eÉé∏d ∫ƒÑ≤dG äÉeGóîà°SG πLCG
 ò«`ØæJh º«¶æJ , º«∏©àdG ∫É› »```a äÉ```YÉªàL’Gh äGô```“DƒŸG , πª```©dG ¢TQhh , äGhó```ædGh
 »`a äÉeƒ∏©ŸG  Ëó≤J ,  á«`aÉ≤ãdG  äÉjÉ¨∏d äÉ«dÉ©ØdG  ò«`ØæJh º«¶æJ ,  á«°VÉjôdG  äÉ°ùaÉæŸG
 äGQÉ°ûà°S’G  äÉeóN ,  áªLÎdG äÉeóN ,  ¢Uƒ°üædG  ô°ûf  äÉeóN ,  º«∏©àdG  ¥ôW ∫É›
 º«∏©à∏dh Úª∏©ŸG OÉªàY’ á«`Ø°üdG ±ô¨dG »`ah âfÎfE’G ≈∏Y ÖjQóàdG Ëó≤àd á«ª«∏©àdG

  . AGQóŸGh Úª∏©ª∏d ôªà°ùŸG

™ªàéŸG á«ªæJh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d ô£b á°ù°SDƒe : º```````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b , áMhódG , 5825 : Ü.¢U , á£≤∏dG ´QÉ°T , á«ª«∏©àdG áæjóŸG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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116517 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a
 äÉÑ«àµdGh ájQÉÑNE’G äGô°ûædGh áYƒÑ£ŸG äÉjQhódGh ÖàµdGh äÓéŸG Gójó– , äÉYƒÑ£ŸG
. ™ªàéŸG á«ªæJh º«∏©àdGh çƒëÑdGh ∫ÉªYC’G IOÉjQh IOÉ«≤dGh QÉµàH’Gh ´GóHE’G ä’É› »`a

™ªàéŸG á«ªæJh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d ô£b á°ù°SDƒe : º```````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b , áMhódG , 5825 : Ü.¢U , á£≤∏dG ´QÉ°T , á«ª«∏©àdG áæjóŸG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

116518 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 äÉeóÿG , É¡H ≥∏©àj Éª«`a ègÉæŸG Ò`aƒJh º«∏©àdG ¥ôWh , á«ª«∏©àdG äÉfÉëàe’G äGAGôLEG
 , Úª∏©ª∏d ègÉæŸG ôjƒ£Jh º«∏©àdG ∫É› »`a øjôNBÓd ègÉæe ôjƒ£J πµ°T ≈∏Y á«ª«∏©àdG
 øe á«`Ø°üdG ±ô¨dG »`ah â```fÎfE’G ≈∏Y Ö```jQóJ ô```«`aƒJ , Gó```jó– , á«```ª«∏©àdG äÉ```eóÿG
 , á«ª«∏©àdG äÉeóÿG , AGQóŸGh Úª∏©ª∏d ôªà°ùŸG º«∏©àdGh Úª∏©ª∏d »æ¡ŸG OÉªàY’G πLCG
 äÉª```««≤àdGh , á«```°Uƒ°üÿG ¢ShQódGh , πª©dG ¢TQhh , äGQhódG ò«`ØæJh º«```¶æJ , Gó```jó–
 ÖjQóàdG º```jó≤J ,  Gó````jó– , á«ª```«∏©àdG äÉ```eóÿG , »©```eÉ÷G iƒà```°ùŸG ≈```∏Y á«ª«∏©àdG
 , ájƒHÎdG äGQÉÑàN’G äÉeóN , º«∏©àdG ∫É› »`a OÉªàY’G πLCG øe AGQóŸGh Ú°SQóª∏d
 øe øjôNBÓd á«ª«∏©àdG äÉfÉ«ÑdGh äGQÉÑàN’G èFÉàf π«∏– , IQGOE’Gh , º«¶æJ , õ«¡éàdG
 , á«°SGQódG äÉ≤∏◊G ò«`ØæJh º«¶æJ , ÖjQóàdG äÉ«∏ch äÉ©eÉé∏d ∫ƒÑ≤dG äÉeGóîà°SG πLCG
 ò«`ØæJh º«¶æJ , º«``∏©àdG ∫É``› »`a äÉ```YÉªàL’Gh äGô```“DƒŸG , π```ª©dG ¢TQhh , äGhó```ædGh
 »`a äÉeƒ∏©ŸG  Ëó≤J ,  á«`aÉ≤ãdG  äÉjÉ¨∏d äÉ«dÉ©ØdG  ò«`ØæJh º«¶æJ ,  á«°VÉjôdG  äÉ°ùaÉæŸG
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 äGQÉ°ûà°S’G  äÉeóN ,  áªLÎdG äÉeóN ,  ¢Uƒ°üædG  ô°ûf  äÉeóN ,  º«∏©àdG  ¥ôW ∫É›
 º«∏©à∏dh Úª∏©ŸG OÉªàY’ á«`Ø°üdG ±ô¨dG »`ah âfÎfE’G ≈∏Y ÖjQóàdG Ëó≤àd á«ª«∏©àdG
 ,  ájQhódG äÉYƒÑ£ŸG ,  ÖàµdGh ,  äÓéŸGh : Gójó– , äÉYƒÑ£ŸG ,  AGQóŸGh Úª∏©ª∏d ôªà°ùŸG
 , IOÉ«≤dGh , QÉµàH’Gh , ´GóHE’G ä’É› ™«ªL »`a á«`Øjô©àdG äGô°ûædGh , ájQÉÑNE’G πFÉ°SôdG
 á«````ª«∏©àdG äÉ```eóÿG ™```ªàéŸGh º``«∏©àdG ô```jƒ£Jh , å```ëÑdG ,  ∫É```ªYC’G Ò«````°ùJh IOÉ```«bh
 ôjƒ£Jh º«ª°üJ πµ°T ≈∏Y á«ª«∏©àdG äÉeóÿG , »©eÉ÷G iƒà°ùŸG ≈∏Y äGQhO πµ°T ≈∏Y
 ègÉæŸG  Ò`aƒJh  º«∏©àdG  ¥ôWh ,  á«ª«∏©àdG  äÉfÉëàe’G  äGAGôLEG  ,  á«ª«∏©àdG  äÉfÉëàe’G
 º«∏©àdG ∫É› »`a øjôNBÓd ègÉæe ôjƒ£J πµ°T ≈∏Y á«ª«∏©àdG äÉeóÿG , É¡H ≥∏©àj Éª«`a
 âfÎfE’G ≈∏Y ÖjQóJ Ò`aƒJ , :Gójó– , á«ª«∏©àdG äÉeóÿG , Úª∏©ª∏d ègÉæŸG ôjƒ£Jh
 , AGQóŸGh Úª∏©ª∏d ôªà°ùŸG º«∏©àdGh Úª∏©ª∏d »æ¡ŸG OÉªàY’G πLCG øe á«`Ø°üdG ±ô¨dG »`ah
 ¢ShQó````dGh , πª````©dG ¢TQhh , äGQhó```dG ò«````ØæJh º«```¶æJ , Gó```jó– , á«```ª«∏©àdG äÉ```eóÿG
 ,  Gójó– , á«ª«∏©àdG äÉeóÿG , »©eÉ÷G iƒà°ùŸG ≈∏Y á«ª«∏©àdG äÉª```««≤àdGh , á```«°Uƒ°üÿG
 äÉeóN , º«```∏©àdG ∫É```› »````a OÉ````ªàY’G πLCG øe AGQó````ŸGh Ú```°SQóª∏d Ö````jQóàdG º````jó≤J
 äÉfÉ«ÑdGh  äGQÉÑàN’G  èFÉàf  π«∏–  ,  IQGOE’Gh  ,  º«¶æJ  ,  õ«¡éàdG  ,  ájƒHÎdG  äGQÉÑàN’G
 º«¶æJ  ,  ÖjQóàdG  äÉ«∏ch  äÉ©eÉé∏d  ∫ƒÑ≤dG  äÉeGóîà°SG  πLCG  øe  øjôNBÓd  á«ª«∏©àdG
 ∫É› »`a äÉYÉªàL’Gh äGô“DƒŸG , πª©dG ¢TQhh , äGhóædGh , á«°SGQódG äÉ≤∏◊G ò«`ØæJh
 , á«`aÉ≤ãdG äÉjÉ¨∏d äÉ«dÉ©ØdG ò«`ØæJh º«¶æJ , á«°VÉjôdG äÉ°ùaÉæŸG ò«`ØæJh º«¶æJ , º«∏©àdG
 , áªLÎdG äÉeóN , ¢Uƒ°üædG ô```°ûf äÉeóN , º«∏©àdG ¥ôW ∫É› »`a äÉeƒ∏©ŸG Ëó≤J
 á«`Ø°üdG ±ô¨dG »`ah âfÎfE’G ≈`∏Y Ö```jQóàdG º```jó≤àd á```«ª«∏©àdG äGQÉ°û```à°S’G äÉ```eóN

. AGQóŸGh Úª∏©ª∏d ôªà°ùŸG º«∏©à∏dh Úª∏©ŸG OÉªàY’

™ªàéŸG á«ªæJh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d ô£b á°ù°SDƒe : º```````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b , áMhódG , 5825 : Ü.¢U , á£≤∏dG ´QÉ°T , á«ª«∏©àdG áæjóŸG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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116519 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a
 äÉÑ«àµdGh ájQÉÑNE’G äGô°ûædGh áYƒÑ£ŸG äÉjQhódGh ÖàµdGh äÓéŸG Gójó– , äÉYƒÑ£ŸG
. ™ªàéŸG á«ªæJh º«∏©àdGh çƒëÑdGh ∫ÉªYC’G IOÉjQh IOÉ«≤dGh QÉµàH’Gh ´GóHE’G ä’É› »`a

™ªàéŸG á«ªæJh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d ô£b á°ù°SDƒe : º```````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b , áMhódG , 5825 : Ü.¢U , á£≤∏dG ´QÉ°T , á«ª«∏©àdG áæjóŸG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

116520 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 äÉeóÿG , É¡H ≥∏©àj Éª«`a ègÉæŸG Ò`aƒJh º«∏©àdG ¥ôWh , á«ª«∏©àdG äÉfÉëàe’G äGAGôLEG
 , Úª∏©ª∏d ègÉæŸG ôjƒ£Jh º«∏©àdG ∫É› »`a øjôNBÓd ègÉæe ôjƒ£J πµ°T ≈∏Y á«ª«∏©àdG
 øe á«`Ø°üdG ±ô¨dG »`ah â```fÎfE’G ≈```∏Y Ö```jQóJ Ò````aƒJ , Gó```jó– , á«ª```«∏©àdG äÉ```eóÿG
 , á«ª«∏©àdG äÉeóÿG , AGQóŸGh Úª∏©ª∏d ôªà°ùŸG º«∏©àdGh Úª∏©ª∏d »æ¡ŸG OÉªàY’G πLCG
 äÉª««≤àdGh , á«°Uƒ°üÿG ¢ShQódGh , πª©dG ¢TQhh , äGQhódG ò«````ØæJh º«```¶æJ , Gó```jó–
 Ö````jQóàdG  º```jó≤J  :Gó```jó– ,  á```«ª«∏©àdG  äÉ```eóÿG ,  »```©eÉ÷G iƒ``à°ùŸG  ≈∏Y á«ª«∏©àdG
 , ájƒHÎdG äGQÉÑàN’G äÉeóN , º«∏©àdG ∫É› »`a OÉªàY’G πLCG øe AGQóŸGh Ú°SQóª∏d
 øe øjôNBÓd á«ª«∏©àdG äÉfÉ«ÑdGh äGQÉÑàN’G èFÉàf π«∏– , IQGOE’Gh , º«¶æJ , õ«¡éàdG
 , á«°SGQódG äÉ≤∏◊G ò«`ØæJh º«¶æJ , ÖjQóàdG äÉ«∏ch äÉ©eÉé∏d ∫ƒÑ≤dG äÉeGóîà°SG πLCG
 ò«`ØæJh º«¶æJ , º«∏©àdG ∫É› »``a äÉ```YÉªàL’Gh äGô```“DƒŸG , πª```©dG ¢TQhh , äGhó```ædGh
 »`a äÉeƒ∏©ŸG Ëó≤J , á```«`aÉ≤ãdG äÉjÉ¨∏d äÉ«dÉ©ØdG ò«`ØæJh º«¶æJ , á«°VÉjôdG äÉ°ùaÉæŸG
 äGQÉ°ûà``°S’G äÉ```eóN , áªLÎdG äÉeóN , ¢Uƒ°üædG ô°ûf äÉeóN , º«∏©àdG ¥ôW ∫É›

alamat 31.indd   7 4/12/18   9:42 AM
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 º«∏©à∏dh Úª∏©ŸG OÉªàY’ á«`Ø°üdG ±ô¨dG »`ah âfÎfE’G ≈∏Y ÖjQóàdG Ëó≤àd á«ª«∏©àdG
 , ájQhódG äÉYƒÑ£ŸG , ÖàµdGh , äÓéŸGh : Gójó– , äÉYƒÑ£ŸG , AGQóŸGh Úª∏©ª∏d ôªà°ùŸG
 , IOÉ«≤dGh , QÉµàH’Gh , ´GóHE’G ä’É› ™«ªL »`a á«`Øjô©àdG äGô°ûædGh , ájQÉÑNE’G π```FÉ°SôdG
 πµ°T ≈∏Y á«ª«∏©àdG äÉeóÿG , ™ªàéŸGh º«∏©àdG ôjƒ£Jh , åëÑdG , ∫ÉªYC’G Ò«°ùJh IOÉ«bh
 äÉfÉëàe’G ôjƒ£Jh º«ª°üJ πµ°T ≈∏Y á«ª«∏©àdG äÉeóÿG , »©eÉ÷G iƒà°ùŸG ≈∏Y äGQhO
 , É¡H ≥∏©àj Éª«`a ègÉæŸG Ò`aƒJh º«∏©àdG ¥ôWh , á«ª«∏©àdG äÉfÉëàe’G äGAGôLEG , á«ª«∏©àdG
 ègÉæŸG ôjƒ£Jh º«∏©àdG ∫É› »`a øjôNBÓd ègÉæe ôjƒ£J πµ°T ≈∏Y á«ª«∏©àdG äÉeóÿG
 ±ô¨dG »`ah âfÎfE’G ≈``∏Y Ö```jQóJ Ò````aƒJ : Gó```jó– , á«ª«∏©àdG äÉeóÿG , Úª∏©ª∏d
 äÉeóÿG , AGQóŸGh Úª∏©ª∏d ôªà°ùŸG º«∏©àdGh Úª∏©ª∏d »æ¡ŸG OÉªàY’G πLCG øe á«`Ø°üdG
 ,  á«°Uƒ°üÿG  ¢ShQódGh  ,  πª©dG  ¢TQhh  ,  äGQhódG  ò«`ØæJh  º«¶æJ  ,  Gójó– ,  á«ª«∏©àdG
 Ëó≤J : Gójó– , á«ª«∏©àdG äÉeóÿG , »©``eÉ÷G iƒà°ùŸG ≈∏Y á«ª```«∏©àdG äÉª```««≤àdGh
 äGQÉÑàN’G  äÉeóN  ,  º«∏©àdG  ∫É›  »`a  OÉªàY’G  πLCG  øe  AGQóŸGh  Ú°SQóª∏d  ÖjQóàdG
 á«ª«∏©àdG  äÉfÉ«ÑdGh  äGQÉÑà```N’G  è```FÉàf  π```«∏– , IQGOE’Gh  ,  º«¶æJ ,  õ«¡éàdG  ,  ájƒHÎdG
 ò«`ØæJh  º«¶æJ  ,  ÖjQóàdG  äÉ«∏ch  äÉ©eÉé∏d  ∫ƒÑ≤dG  äÉeGóîà°SG  πLCG  øe  øjôNBÓd
 , º«∏©àdG ∫É› »`a äÉYÉªàL’Gh äGô“DƒŸG , πª©dG ¢TQhh , äGhóædGh , á«°SGQódG äÉ≤∏◊G
 Ëó≤J , á«`aÉ≤ãdG äÉjÉ¨∏d äÉ«dÉ©ØdG ò«`ØæJh º«¶æJ , á«°VÉjôdG äÉ°ùaÉæŸG ò``«`ØæJh º```«¶æJ
 äÉeóN , áªLÎdG äÉeóN , ¢Uƒ°üædG ô°ûf äÉeóN , º«∏©àdG ¥ôW ∫É› »`a äÉeƒ∏©ŸG
 OÉªàY’ á«`Ø°üdG  ±ô¨dG  »`ah  âfÎfE’G  ≈∏Y Ö```jQóàdG  º```jó≤àd  á«```ª«∏©àdG  äGQÉ°û``à°S’G

. AGQóŸGh Úª∏©ª∏d ôªà°ùŸG º«∏©à∏dh Úª∏©ŸG

™ªàéŸG á«ªæJh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d ô£b á°ù°SDƒe : º```````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b , áMhódG , 5825 : Ü.¢U , á£≤∏dG ´QÉ°T , á«ª«∏©àdG áæjóŸG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 31.indd   8 4/12/18   9:42 AM
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116521 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 33 áÄØdG »`a
. »µ°ùjƒdG , (á©÷G GóY) á«dƒëµdG äÉHhô°ûŸG

 
ó«à«ª«d ¬«c ƒH …Qƒàæ°S º«H : º```````````````````````````````````°SÉH

IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 »H ƒj , ¢ùµ°ùdó«e , êójÈ°ùchG , ∑QÉH »∏∏cƒà°S , OhQ ∑hƒ‚ƒd 2 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

IóëàŸG áµ∏ªŸG , ájG »H 1 , 11
2018/2/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

116672 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a

. ÉgQÉ«Z ™£bh äÉÑcôŸG
  

  »°S ∫EG ∫EG ¢SEG ƒj ¬jEG »°S ±EG : º```````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 48326 ¿É¨«°ûà«e , õ∏«g ¿QƒHhG ±hG »à«°S , ∞jGQO ô∏°ùjGôc 1000 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/2/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 31.indd   9 4/12/18   9:42 AM
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116676 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
 äGô```°†ëà°ùe , Iô``°ûÑdÉH ájÉæ©dGh ∫Éª÷G »`a É°†jCG  áeóîà°ùŸG , π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe
 äGô°†ëà°ùŸG , Ò«ª°ùàdG h ¢ùª°ûdG ¥hôM øe ájÉbƒ∏d Iô°ûÑdÉH ájÉæ©dG äÉéàæeh π«ªéàdG

. ¬LƒdGh º°ù÷Gh ó∏÷ÉH ájÉæ©dGh Ö«WôJ »`a áeóîà°ùŸG

  »`a.»H ¢ùà«°SG »H …BG ΩG ¢SG …O : º```````````````````````````````````°SÉH
ájóædƒg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Góædƒg , ødÒg »J 6411 , 1 ¿ƒdôahG â«g : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

116820 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

. ¬cGƒØdG ôFÉ°üY , óæ¡dG RƒL √É«e , óæ¡dG RƒL Ò°üY

óædôjG ±hG »æÑeƒc ≠æjQƒ°ûàcÉaƒfÉe âjGÎæ°ùfƒc …P : º```````````````````````````````````°SÉH
ájOƒeôH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ¿ƒà∏«eÉg , âjÎ°S ÉjQƒàµ«`a 26 , ådÉãdG ≥HÉ£dG , èæjó∏«H ¿Gƒ°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
GOƒeôH , 12 ΩEG ¢ûJEG

2018/2/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 31.indd   10 4/12/18   9:42 AM

-146-



(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116955 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
 äGQÉ≤©dG IQGOEG äÉeóNh ÊÉÑŸGh , ≥≤°ûdGh , äGQÉ≤©dG IQGOEG , QÉ≤©dG IQGOEG , ájQÉ≤©dG ¿hDƒ°ûdG
 ¿Éµ°SEÓd ájQÉ≤©dGh á«dÉŸG IQGOE’G , ≥≤°ûdG IQGOEG , (ájQÉ≤©dG äÉeóÿG) ÊÉÑŸG IQGOEG , á«æµ°ùdG
 ∫RÉæŸGh ¥OÉæØdG øcÉ°ùeh ≥≤°ûdGh á«bóæØdG äÉ©ªéŸGh äÓ«JƒŸGh ¥OÉæØdG πãe , áeÉbE’Gh
 øcÉeCG QÉéÄà°SGh ™«H , ¬«`aÎdGh äÓ£©dG AÉ°†≤d áeÉbE’G øcÉeCG øe ÉgÒZh á«MÉ«°ùdG
 ,  á«bóæØdG  äÉ©ªéŸGh  á«bóæØdG  äBÉ°ûæŸG  πNGO  ±ôZh  äÉgƒjOƒà°S’Gh  ≥≤°ûdGh  áeÉbE’G
 IQGOEGh  ÒLCÉJ  ,  ¬«`aÎdGh äÓ£©dG  AÉ°†≤d áeÉbE’G  øcÉeCG  øe ÉgÒZh ¥óæØdG  øcÉ°ùeh
 âbƒdG øe äÉeóÿG QÉéÄà°SGh IQGOEGh , ácÎ°ûŸG äGQÉ≤©dG ÒLCÉJ , øjôNBÓd áeÉbE’G øcÉeCG

. äGQÉ≤©dG ä’É› »`a ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿGh IóYÉ°ùŸG , äGQÉ≤©dG ácQÉ°ûe

  »°S ΩG ¢ûJG …ô°ûµdƒ°S : º```````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É°ùfôa , ƒæ«dƒe ‹ - »°ùjEG 92130 , ¿ÉeQÉa …Ô«g hQ 82 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

116957 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 1 áÄØdG »`a

 ΩGóîà°SÓd á«FÉ«ª«µdG äÉÑ«cÎdG , AÉæÑdG áYÉæ°Uh áYÉæ°U »`a áeóîà°ùŸG á≤°UÓdG OGƒŸG
 á````YÉæ°üdG »````a  á````eóîà°ùŸG  á``«FÉ«ª«µdG OGƒ````ŸG  ,  »FÉ«ª«µdG ºàÿG äÉ```Ñcôe ,  AÉ```æÑdG  »`````a
 äÉéæJGôdG , áLGô◊Gh áæà°ùÑdGh áYGQõdG »`a ∂dòch , »````aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üàdGh Ωƒ∏©dGh
 , ≥FGô◊G AÉØWEG äÉÑ«côJ , Ióª°SC’G , Iõ¡éŸG ÒZ ∂«à°SÓÑdG , Iõ¡éŸG ÒZ á«YÉæ£°U’G

. OGƒŸG áZÉHO , á«FGò¨dG OGƒŸG ≈∏Y ®ÉØë∏d á«FÉ«ª«µdG OGƒŸG , ΩÉ◊ äGOGó©à°S’Gh CGóg

alamat 31.indd   11 4/12/18   9:42 AM
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 (ájG.¢SG) äÉjhÉª«µ∏d »ÑéY áYƒª› : º```````````````````````````````````°SÉH

á«LQƒÑª°ùcƒd : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ÆQƒÑª°ùcƒd , ÆQƒÑeÉ°ùcƒd 2449 - ∫G ∫ÉjhQ OQÉØdƒH 26 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/2/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

117001 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

 Ídh ÊÉfƒ«dG …OÉHõdG , …OÉHõdG Í∏dG øe áYƒæ°üŸG äÉHhô°ûŸG : »gh , ¿ÉÑdC’G äÉéàæe
. …OÉHõdG

»°S ∫G ∫G , ÊÉHƒ°T : º```````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  13815  …Gh  ¿G  ,  ∑Qƒjƒ«f,  ¢ûjhQƒf  ,  320  …GƒjÉg  â«à°S  147  :  ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/2/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 31.indd   12 4/12/18   9:42 AM
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117002 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 øe áYƒæ°üe äÉjƒ∏M , è∏ãe …OÉHR , IóªéŸG äÉjƒ∏◊G , Iƒ¡≤dG ≈∏Y áªFÉ≤dG äÉHhô°ûŸG

. π°ù©dG , IóªéŸG …OÉHõdG
 

»°S ∫G ∫G , ÊÉHƒ°T : º```````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  13815  …Gh  ¿G  ,  ∑Qƒjƒ«f  ,  ¢ûjhQƒf  ,  320  …GƒjÉg  â«à°S  147  :  ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/2/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

117003 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

. á«dƒëc ÒZ äÉHhô°ûe
 

»°S ∫G ∫G , ÊÉHƒ°T : º```````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  13815  …Gh  ¿G  ,  ∑Qƒjƒ«f  ,  ¢ûjhQƒf  ,  320  …GƒjÉg  â«à°S  147  :  ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/2/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 31.indd   13 4/12/18   9:42 AM
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117004 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 Ëó≤Jh áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG äÉfÉM , ∞°UÉ≤ŸGh »gÉ≤ŸG , ºYÉ£ŸG , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ò`aƒJ
 äÉeóN ,  »gÉ≤ŸG  äÉeóN ,  ΩÉ©``£dG  »¡```W äÉ```eóN ,  á```«JGòdG  áeóÿG ºYÉ£e ,  ΩÉ©£dG

. 43 áÄØdÉH É©«ªL IOQGƒdG , ºYÉ£ŸG äÉeóN , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dGh ∞«¶æJ , äÉjÒà«`aÉµdG

»`aƒc ¥Ée º©£e ácô°T : º```````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

âjƒµdG , »°VQC’G QhódG , 5693 ≈æÑe, 28 ´QÉ°T , 4 á©£b , ∞≤æŸG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

117101 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

. ¿ÉWô°ùdG á÷É©Ÿ á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG

∂fG QõjÉØH : º```````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG  ,  10017  ∑Qƒjƒ«f  ,  ∑Qƒjƒ«f  ,  âjÎ°S  42  â°ùjG  235  :  ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2018/2/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 31.indd   14 4/12/18   9:42 AM
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117102 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
. ΩódG §¨°V ´ÉØJQG êÓ©d á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG

  ¬jG ¬jG »L »c ∑Òe : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉŸCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É«fÉŸCG , äÉà°ûeQGO 64293 , 250 á°SGÎ°TGôJQƒØµfGôa : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

117103 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 AÉe ,  É«fƒdƒµdG ,  π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe ,  ájô£©dG äƒjõdGh ,  ájô£©dG OGƒŸG ,  ¿ƒHÉ°üdG
 ¢VGôZC’ ‹hÎÑdG ΩÓ¡dG , ô©°ûdG ádGREG  äGô°†ëà°ùe , ∂dÉàdG ¥ƒë°ùe , ô£©ŸG áæjõdG
 ,  ô©°ûdG  ø°Tƒd  ,  ô©°ûdG  äÉfƒ∏e ,  ô©°ûdG  º°ù∏H  ,  ƒÑeÉ°ûdGh  ,  π«ªéàdG  á©æbCGh  ,  π«ªéàdG
 OGƒe , »LÓ©dG ÒZ ºØdG ∫ƒ°ùZ , ô©°ûdG âÑãe , ô©°û∏d PGPQ , ô©°ûdG ó«©Œ äGô°†ëà°ùe
 , øjó«dG π°ùZ äÉÁôc , º°ùé∏d Ωóîà°ùŸG ËôµdG ¿ƒHÉ°U , ¿Éæ°SCG ¿ƒé©e , ¿Éæ°SC’G ™«ª∏àd
 π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe , ΩÉªë∏d ∫ƒ°ùZ , á«Ñ£dG äÉjÉ¨dG Ò¨d , ΩÉªëà°SÓd äGô°†ëà°ùeh
 ,  ∫É°ùàZ’G πL , á«∏«ªŒ äÉeGóîà°S’ ΩÉªëà°S’G äƒjR ,  ΩÉªëà°S’G óæY ™°VƒJ »àdG
 ø°Tƒdh , ΩÉªëà°S’G ÜÉ°ûYCG , (ΩÉªëà°S’G ô°UÉæY) ΩÉªëà°S’G äÉÑ«ÑM , ∫É°ùàZ’G äƒjR
 íFGhQ  äÓjõe  ,  Qƒ£©dGh  ,  ÖWôe  ∫ƒ°ùZ  ,  ábÓ◊G  äGô°†ëà°ùeh  ,  ábÓ◊G  ó©H  Ée
 ¢VGôZC’ äƒjR , (áæjõ∏d AÉe) ¥ô©à∏d IOÉ°†ŸG äGô°†ëà°ùŸG , ¿Gƒ«◊G hCG ¿É°ùfEÓd á¡jôc
 ø°Tƒ∏dGh , »∏«ªéàdG º°ù∏H , …ójC’G äÉÁôc , π«ªéàdG äÉÁôc , á«∏«ªŒ äƒjR , π«ªéàdG

alamat 31.indd   15 4/12/18   9:42 AM
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ±ÓîH ∂«dóà∏d πL , ájô£©dG íFGhôdG äGP äƒjõdG ,  º°ù÷G ø°Tƒd ,  π«ªéàdG äÉjÉ¨d
 Iô°ûÑdÉH  ájÉæY  ,  Iô°ûÑdÉH  ájÉæ©∏d  π«ªŒ  äGô°†```ëà°ùe  ,  á«```Ñ£dG  ¢VGôZCÓd  Ωóîà°ùŸG
 ÚL’ƒµdG äGô°†ëà°ùe , (π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe) ∞«¶æàdG äÉÁôc , ÔJ , (äGPPôdG)
 , ¢ùª°ûdG á©°TCG øe ájÉbƒdG äGô°†ëà°ùe , áæjõdG äÉjÉ¨d ∞«¶æàdG äÉÑ∏ëà°ùe , á«∏«ªéàdG
 ø°Tƒd , (π«ªŒ äGô°†ëà°ùe) ¢ùª°ûdG á©°TCG π©ØH ôª°SC’G ¿ƒ∏dG ÜÉ`°ùàcG äGô°†ë```à°ùeh
 , π«ªéàdG äÉeGóîà°S’ ¢ùª°ûdG á©°TCG øe ájÉbƒdG äGô°†ëà°ùe , ¢ùª°ûdG á©°TCG øe ájÉbƒdG
 äGô°†ëà°ùe , êÉ«µŸG äGô°†ëà°ùe , ¢ù``ª°ûdG á````©°TC’ ¢Vô©```àdG AÉ¡```àfG ó```æY äGô````°†ëà°ùe
 ,  √ÉØ°ûdG  ¿ƒd í«ë°üJ äGô°†ëà°ùe ,  √ÉØ°ûdÉH  ¢UÉN º°ù∏H  ,  √ÉØ°ûdG  ôªMCG  ,  êÉ«µŸG  ádGREG
 ø°Tƒ∏H áHô°ûŸG πjOÉæŸG , É≤Ñ°ùe áYƒ≤æŸG ó∏÷G ∞«¶æJ πjOÉæe , (â«dGƒJ OGƒe) ø£b OGƒYCG
 ájÉæ©∏d äGô°†ëà°ùe , êÉ«µŸG ádGREG äGô°†ëà°ùÃ áHô°ûŸG πjOÉæŸG , π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe
 äGô°†ëà°ùe , ô©°ûdG ™«ª∏àd ô°†ëà°ùe , πFÉ°ùdG º°ù∏ÑdG , ô©°û∏d …ô£Y ºgôe , ô©°ûdÉH
 äGô°†ëà°ùe , π«ªéàdG ¢VGôZC’ ºgGôe , ºFGódG ô©°ûdG ó«©Œ äÓ£Ñe , ô©°ûdG º«©æJ
 ∞«¶æàd äGô°†ëà°ùŸG ,  ƒÑeÉ°ûdG ¥ƒë°ùe , ô©°ûdG ¿ƒd ≥«ª¨J äÉÁôc , øNÉ°ùdG âjõdG
 áWô°TCG , ¿Éæ°SC’G ¢†««ÑJ πL , ¢SÉØfC’G áëFGQ ∞«£∏J PGPQ , á«YÉæ£°U’G ¿Éæ°SC’G º≤WCG

  . áæjõdG äGô°†ëà°ùe , ºØdG áëFGQ ¢TÉ©fE’

»°S ∫G »H ôØ«∏fƒj : º```````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , …O OR 462 ¢ûJG »°S G GÎ∏‚G ójÉ°ù«°SÒe , ∫Gôjh , âjÓæ°U äQƒH : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ∏ªŸG

2018/2/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 31.indd   16 4/12/18   9:42 AM
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117106 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äÉÑcôª∏d π«WÉ°SC’G IQGOEG äÉeóNh äÉÑcôŸG ™«H äÉeóN

 
 »°S ∫G ∫G ¬jG ¢SG ƒj õ¨æjódƒg ∑QÉeójGôJ OQÉ¨fÉa : º```````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ,  63105  …Qƒ```°ù«e  ,  ¢ù```jƒd  âæ````«°S  ,  ∞jGQO  ∑QÉH  äQƒHQƒc  600  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG
2018/2/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

117108 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. π≤ædG äÉeóN , äÉÑcôŸG ÒLCÉàd õé◊G äÉeóNh äGQÉ«°ùdG ÒLCÉJ äÉeóN

  »°S ∫G ∫G ¬jG ¢SG ƒj õ¨æjódƒg ∑QÉeójGôJ OQÉ¨fÉa : º```````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  63105  …Qƒ```°ù«e  ,  ¢ù```jƒd  âæ````«°S  ,  ∞jGQO  ∑QÉH  äQƒHQƒc  600  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/2/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 31.indd   17 4/12/18   9:42 AM
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117109 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
. äÉÑcôŸG

»°S ∫G ∫G ¬jG ¢SG ƒj õ¨æjódƒg ∑QÉeójGôJ OQÉ¨fÉa : º```````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  63105  …Qƒ```°ù«e  ,  ¢ù```jƒd  âæ````«°S  ,  ∞jGQO  ∑QÉH  äQƒHQƒc  600  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/2/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

117110 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉÑcôª∏d π«WÉ°SC’G IQGOEG äÉeóNh äÉÑcôŸG ™«H äÉeóN
 

»°S ∫G ∫G ¬jG ¢SG ƒj õ¨æjódƒg ∑QÉeójGôJ OQÉ¨fÉa : º```````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  63105 …Qƒ`````°ù«e ,  ¢ù```jƒd  âæ````«°S  ,  ∞jGQO  ∑QÉH  äQƒHQƒc 600 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/2/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 31.indd   18 4/12/18   9:42 AM
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117112 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. π≤ædG äÉeóN , äÉÑcôŸG ÒLCÉàd õé◊G äÉeóNh äGQÉ«°ùdG ÒLCÉJ äÉeóN

»°S ∫G ∫G ¬jG ¢SG ƒj õ¨æjódƒg ∑QÉeójGôJ OQÉ¨fÉa : º```````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  63105  …Qƒ```°ù«e  ,  ¢ù```jƒd  âæ````«°S  ,  ∞jGQO  ∑QÉH  äQƒHQƒc  600  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/2/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

117200 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a

. 12 áÄØdÉH É©«ªL IOQGƒdG äGQÉ«°ùdG äÉcôfih á«∏µ«¡dG É¡FGõLCGh ÜÉcô∏d äÉÑcôe

 »°S ∫EG ∫EG ¢SEG ƒj ¬jEG »°S ±EG : º```````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG , 48326 ¿É¨«°ûà«e , õ∏«g ¿QƒHhG , ∞jGQO ô∏°ùjGôc 1000 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2018/2/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 31.indd   19 4/12/18   9:42 AM
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117202 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. 43 áÄØdÉH É©«ªL IOQGƒdG ºYÉ£ŸG äÉeóN

∂fG , …O »H »J QG : º```````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 37804 »°SÉæ«J , π«`ØjQÉe …GhOhôH â°ùjG - 333 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/2/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : ó∏ÑdG , 2017/8/28 : Ö∏£dG ïjQÉJ , 87586076 : ºbQ á«dƒdC’G ≥M íæÁ

117203 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. 30 áÄØdÉH É©«ªL IOQGƒdG äÉ°ûeô≤ŸGh ídÉŸG âjƒµ°ùÑdG , âjƒµ°ùÑdG

óàª«d (»c ƒj) ¢ùàjƒµ°ùH óàjÉfƒj : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jôH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG áµ∏ªŸG , …G …G 4 8 »H ƒj ¢ùjÉg OhhQ ófG ¢ùjÉg , ∑QÉH ¢ùjÉg : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 31.indd   20 4/12/18   9:42 AM
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
108047 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
 ájòMCGh •GƒHC’Gh ájòMC’G ∫É©fh ÅWÉ°ûdG ájòMCGh ∫OÉæ°üdGh ájó∏÷G ájòMC’Gh ájòMC’G

. ΩÉ¶©dG Ëƒ≤J ¢VGôZC’ Ió©ŸG ÒZ Ωó≤dG

CG .¢SG ƒ«°SÒeƒc …G ÉjÎ°SófG hõjôjG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«∏jRGôH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , RhQÉfƒjÉ°ùfÉa hôjÉH , 1303 …G 1301 R’É°S , 147 , ƒ¡æjQƒJ õ°ùjófÉfÒa GhQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
πjRGÈdG , 000 - 30112 »L ΩG , âfhõjGQƒg ƒ∏«H

2017/2/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

108049 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a

 ßaÉëŸGh á«°SQóŸG  ÖFÉ≤◊Gh  (  ájGô÷G ÜGôL) ∑É°SôaÉ¡dGh  ô¡¶dG  ÖFÉ≤Mh ÖFÉ≤◊G
 äÓeÉMh  π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùŸ  IÒ¨°üdG  ÖFÉ≤◊Gh  ¢ùcÉH  ∑ÉÑdGh  ájó∏÷G  ÖFÉ≤◊Gh
 ∫ÉªYC’G  äÉbÉ£H  Ö∏Yh äÉbÉ£ÑdG  äÓeÉMh º°ü©ŸG  ÖFÉ≤Mh ájó∏÷G OÉªàY’G  äÉbÉ£H

. äÉbÉ£ÑdG äÓeÉM ßaÉfih OÉªàY’G äÉbÉ£H Ö∏Yh

CG .¢SG ƒ«°SÒeƒc …G ÉjÎ°SófG hõjôjG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«∏jRGôH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , RhQÉfƒjÉ°ùfÉa hôjÉH , 1303 …G 1301 R’É°S , 147 , ƒ¡æjQƒJ õ°ùjófÉfÒa GhQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
πjRGÈdG , 000 - 30112 »L ΩG , âfhõjGQƒg ƒ∏«H

2017/2/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
108050 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
 ájòMCGh •GƒHC’Gh ájòMC’G ∫É©fh ÅWÉ°ûdG ájòMCGh ∫OÉæ°üdGh ájó∏÷G ájòMC’Gh ájòMC’G

. ΩÉ¶©dG Ëƒ≤J ¢VGôZC’ Ió©ŸG ÒZ Ωó≤dG

CG .¢SG ƒ«°SÒeƒc …G ÉjÎ°SófG hõjôjG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«∏jRGôH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , RhQÉfƒjÉ°ùfÉa hôjÉH , 1303 …G 1301 R’É°S , 147 , ƒ¡æjQƒJ õ°ùjófÉfÒa GhQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
πjRGÈdG , 000 - 30112 »L ΩG , âfhõjGQƒg ƒ∏«H

2017/2/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

108051 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a

 ßaÉëŸGh á«°SQóŸG  ÖFÉ≤◊Gh (áHGô÷G ÜGôL) ∂dÉ°SôaÉ¡dGh ô¡¶dG ÖFÉ≤Mh ÖFÉ≤◊G
 äÓeÉMh  π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùŸ  IÒ¨°üdG  ÖFÉ≤◊Gh  ¢ùcÉH  ∑ÉÑdGh  ájó∏÷G  ÖFÉ≤◊Gh
 OÉªàY’G äÉbÉ£H Ö∏Yh äÉbÉ£ÑdG  äÓeÉMh º°ü©ŸG  ÖFÉ≤Mh ájó∏÷G OÉªàY’G äÉbÉ£H

. äÉbÉ£ÑdG äÓeÉM ßaÉfih

CG .¢SG ƒ«°SÒeƒc …G ÉjÎ°SófG hõjôjG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«∏jRGôH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , RhQÉfƒjÉ°ùfÉa hôjÉH , 1303 …G 1301 R’É°S , 147 , ƒ¡æjQƒJ õ°ùjófÉfÒa GhQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
πjRGÈdG , 000 - 30112 »L ΩG , âfhõjGQƒg ƒ∏«H

2017/2/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
108052 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a
 äGhOCGh  OóYh  áæ«ªãdG  ∞°üfh  áæ«ªãdG  QÉéMC’Gh  äGôgƒéŸGh  É¡£FÓNh  áæ«ªãdG  ¿OÉ©ŸG

. ájÎeƒfhôµdG âbƒdG ¢SÉ«b
 

CG .¢SG ƒ«°SÒeƒc …G ÉjÎ°SófG hõjôjG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«∏jRGôH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , RhQÉfƒjÉ°ùfÉa hôjÉH , 1303 …G 1301 R’É°S , 147 , ƒ¡æjQƒJ õ°ùjófÉfÒa GhQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
πjRGÈdG , 000 - 30112 »L ΩG , âfhõjGQƒg ƒ∏«H

2017/2/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

115141 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ¿ÓYEGh  ájÉYOh  øjôNBÉH  á°UÉÿG  äÉeóÿGh  ™∏°ùdG  ¢ü«NÎd  ájQÉéàdG  IQGOE’G  äÉeóN
 ájÉYódG OGƒe åjó–h …ójÈdG Ö∏£dÉH ¿ÓYE’Gh ájÉYódGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ä’Échh
 äÉeƒ∏©ŸG  Ëó≤Jh  á«fÓYE’G  äÉMÉ°ùŸG  ÒLCÉJh  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  OGƒe  ô°ûfh  ¿ÓYE’Gh
 ∞`````JÉ¡dG ≈````∏Y Oô```dGh (ø`````«µ∏¡à°ùŸG OÉ```°TQEG á````°ù°SDƒe) ø``````«µ∏¡à°ùª∏d í```°üædGh á```````jQÉéàdG
 øjôNBÓd ∞ë°üdG »`a ∑GÎ°T’G º«¶æJh ∫ÉªYC’G º««≤Jh ( øjOƒLƒŸG ÒZ ÚcÎ°ûª∏d)
 QÉÑNC’Gh äÉeƒ∏©ŸGh ∫ÉªYC’G º««≤Jh ôJÉaódG ∂°ùeh äÉfÓYE’G ≥°üdh äÉHÉ°ù◊G ≥«bóJh
 äÉeóNh ∫ÉªYC’G çÉëHCGh ∫ÉªYC’G º«¶æJ äGQÉ°ûà°SGh ∫ÉªYC’G øY äÉjôëàdGh ∫ÉªYC’G øY
 ä’Échh  øjôNBÉH  á°UÉÿG  äÉeóÿGh  ™∏°ùdG  ¢ü«NÎd  ájQÉéàdG  IQGOE’Gh  ∫ÉªYC’G  π≤f
 OÉ°TQEG  á°ù°SDƒe)  Úµ∏¡à°ùª∏d  í°üædGh  ájQÉéàdG  äÉeƒ∏©ŸG  Ëó≤Jh  ájQÉéàdG  AÉÑfC’G
 áfQÉ≤e äÉeóNh áFõéàdÉH É¡©«H äÉjÉ¨d ∫É°üJ’G πFÉ°Sh ≈∏Y ™∏°ùdG ¢VôYh (Úµ∏¡à°ùŸG
 Úµ∏¡à°ùª∏d í°üædGh ájQÉéàdG äÉeƒ∏©ŸG Ëó≤Jh á«FÉ°üME’G äÉfÉ«ÑdG ™``«ªŒh QÉ```©°SC’G
 ájÉYódG OGƒe ô°ûfh ô°TÉÑŸG ójÈdÉH ¿ÓYE’Gh ™∏°ùdG ¢VôYh (Úµ∏¡à°ùŸG OÉ°TQEG á°ù°SDƒe)
 á«FÉYO  hCG  ájQÉŒ äÉjÉ¨d  ¢VQÉ©ŸG  º«¶æJh  ≥FÉKƒdG  ñÉ°ùæà°SGh  äÉæ«©dG  ™jRƒJh  ¿ÓYE’Gh
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 IQGOE’Gh ÒJGƒØdG ôjô–h ∫ÉªYC’G øY äÉjôëàdGh á«éjhôJ äÉjÉ¨d AÉjRC’G ¢VhôY º«¶æJh
 ≥jƒ°ùàdG  çÉëHCGh  ≥jƒ°ùàdGh  øjôNBÉH  á°UÉÿG  äÉeóÿGh  ™∏°ùdG  ¢ü«NÎd  ájQÉéàdG
 º«¶æJh  äÉ©«ÑŸG  èjhôJ  hCG  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  êPÉ‰  OGóYEG  äÉeóNh  ≥jƒ°ùàdG  äÉ°SGQOh
 ôJƒ«ÑªµdG  äÉµÑ°T  ≈∏Y  Iô°TÉÑŸG  ájÉYódGh  ¿ÓYE’Gh  øjôNBÓd  ∞ë°üdG  »`a  ∑GÎ°T’G
 óbÉ©àdG äÉeóNh »LQÉÿG ¿ÓYE’Gh ájÉYódGh á«fÓYEGh ájQÉŒ äÉjÉ¨d ¢VQÉ©ŸG º«¶æJh
 AÉàØà°S’Gh  OGôaC’G  ∞«XƒJh  ÖJGhôdG  ±ƒ°ûc  OGóYEGh  (∫ÉªYC’G  »`a  IóYÉ°ùe)  »LQÉÿG
 á÷É©eh  AGô°ûdG  äÉÑ∏£d  ájQGOE’G  á÷É©ŸGh  QÉ©°SC’G  áfQÉ≤e  äÉeóNh  AGQB’G  ´Ó£à°SGh
 êÉàfEGh ( iôNC’G ∫ÉªYCÓd äÉeóÿGh ™∏°ùdG AGô°T) øjôNBÓd AGô°ûdG äÉeóNh ¢Uƒ°üædG
 ájÉYódGh  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  ¢Uƒ°üf  ô°ûfh  áeÉ©dG  äÉbÓ©dGh  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  ΩÓaCG
 OGƒe  ÒLCÉJh  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  IóªYCG  OGóYEGh  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  ä’Échh  ¿ÓYE’Gh
 ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  ¢Uƒ°üf  áHÉàch  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  ¢Uƒ°üf  ô°ûfh  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG
 OGôaC’G ∞«XƒJh ƒjOGôdÉH ¿ÓYE’Gh ƒjOGôdÉH ¿ÓYE’Gh ¿ÓYE’G äÉÑ∏£d ájQGOE’G á÷É©ŸGh
 »`a  ¿ÓYE’Gh  ájÉYó∏d  âbh  ÒLCÉJh  á«fÓYE’G  äÉMÉ°ùŸG  ÒLCÉJh  ∫ÉªYC’G  π≤f  äÉeóNh
 ∫ÉªYC’G çÉëHCGh ≥FÉKƒdG ñÉ°ùæà°SGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe ÒLCÉJh ∫É°üJ’G πFÉ°Sh
 ( øjôNBÓd ) äÉ©«ÑŸG èjhôJh áFõéàdÉH É¡©«H äÉjÉ¨d ∫É°üJ’G πFÉ°Sh ≈∏Y ™∏°ùdG ¢VôYh
 ä’É°üJ’G äÉeóîH ∑GÎ°T’G º«¶æJh ájQÉéàdG äÓëŸG äÉ¡LGh ÚjõJh äÉæ«©dG ™jRƒJh
 øjOƒLƒŸG ÒZ ÚcÎ°ûª∏d ∞JÉ¡dG ≈∏Y OôdGh ∞JÉ¡dG ÈY ≥jƒ°ùàdG äÉeóNh øjôNBÓd
 ¢VQÉ©ŸG º«¶æJh ¿ƒjõØ∏àdG ÈY ¿ÓYE’Gh ájÉYódGh ¿ƒjõØ∏àdG ÈY ¿ÓYE’Gh ájÉYódGh
 ¢Uƒ°üf áHÉàch ¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe åjó–h á«fÓYEG hCG ájQÉŒ äÉjÉ¨d ájQÉéàdG

. ¿ÓYE’Gh ájÉYódG

∂fG õéæjódƒg ¢SÉcƒdG …ƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 AGQò©dG QõL - ’ƒJQƒJ , ¿hÉJ OhQ , RÈeÉ°ûJ âfójGôJ , 146 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG

2017/12/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115583 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 »gÉ≤ŸGh  ∫õædGh  áàbDƒŸG  áeÉbE’G  øcÉeCG  õéMh  áàbDƒŸG  áeÉbE’G  øcÉeCG  ÒLCÉJ  äÉeóN

. ºYÉ£ŸGh ¥OÉæØdGh ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH ójhõàdGh äÉjÒàaÉµdGh

IOhóëŸG äƒb ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 100511 : Ü.¢U , õ``jõ©dGó``ÑY ∂```∏ŸG ´QÉ``°T , AGô``gõdG »``M , Ió````L : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 21311 : Ü.Q                                      

2017/12/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

116077 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

 áHô°TC’Gh ¬cGƒØdG Ò°üYh ÜGô°Th á«dƒëµdG ÒZ iôNC’G äÉHhô°ûŸGh ájRÉ¨dGh á«fó©ŸG √É«ŸG
 πª©H á°UÉÿG iôNC’G  äGô°†ëà°ùŸGh  IõcôŸG  áHô°TC’Gh  ¬cGƒØdG  ÜGô°ûH  á°UÉÿG IõcôŸG

. äÉHhô°ûŸG

 ¢SG /CG hQ -ƒc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«cQÉ‰O : á`````````````````````````«°ùæ÷G

∑QÉ‰O -ófƒ°ùµjQójôa 3600 , 13-11 è«Ø°ùæŸƒg : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116078 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
 áHô°TC’Gh ¬cGƒØdG Ò°üYh ÜGô°Th á«dƒëµdG ÒZ iôNC’G äÉHhô°ûŸGh ájRÉ¨dGh á«fó©ŸG √É«ŸG
 πª©H á°UÉÿG iôNC’G  äGô°†ëà°ùŸGh  IõcôŸG  áHô°TC’Gh  ¬cGƒØdG  ÜGô°ûH  á°UÉÿG IõcôŸG

. äÉHhô°ûŸG

 ¢SG / CGhQ -ƒc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«cQÉ‰O : á`````````````````````````«°ùæ÷G

∑QÉ‰O -ófƒ°ùµjQójôa 3600 , 13-11 è«Ø°ùæŸƒg : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

117260 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 1 áÄØdG »`a

. IóYÉ°ùŸG OGƒŸGh áYGQõdG »`a áeóîà°ùŸG á«FÉ«ª«µdG OGƒŸG

ÊÉÑeƒc ófG ¢SQƒª«f …O âfƒH hO. …EG.…EG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 - 19805 ôjhÓjO , ¿ƒà¨æª∏jh , OhQ Îæ°S 974 , GRÓH ¿Q âæà°ù«°ûJ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/2/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117261 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
 ÜÉ°ûYC’G äGó«Ñe , äÉjô£Ø∏d äGó«Ñe , äGô°û◊G IOÉHEG äGô°†ëà°ùe , äGô°û◊G äGó«Ñe

. äGô°û◊G äGó«Ñeh

ÊÉÑeƒc ófG ¢SQƒª«f …O âfƒH hO. …EG.…EG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 - 19805 ôjhÓjO , ¿ƒà¨æª∏jh , OhQ Îæ°S 974 , GRÓH ¿Q âæà°ù«°ûJ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/2/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

117262 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 31 áÄØdG »`a

. á«YGQõdG QhòÑdG

ÊÉÑeƒc ófG ¢SQƒª«f …O âfƒH hO. …EG.…EG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 - 19805 ôjhÓjO , ¿ƒà¨æª∏jh , OhQ Îæ°S 974 , GRÓH ¿Q âæà°ù«°ûJ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/2/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
    ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
103172 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
 øe á°ü∏îà°ùe äÉHhô°ûe , á«dƒëµdG ÒZ äÉHhô°ûŸG øe ÉgÒZh ájRÉ¨dGh á«fó©ŸG √É«ŸG
 ¬cGƒa äÉ°UÓN , äÉHhô°ûŸG πª©d iôNCG äGô°†ëà°ùeh ÜGô°T , ¬cGƒØdG ôFÉ°üYh ¬cGƒØdG
 á¡cÉa Ò°üY , (äÉHhô°ûe) äÉHô°T , á«dƒëc ÒZ ¬cGƒa ≥FÉMQ , á°VÉfƒª«d , á«dƒëc ÒZ

. (äÉHhô°ûe) äGhGô°†N Ò°üY , äÉHhô°ûŸG πª©d õcôe
 

´.Ω.¢T ájòZCG áYƒª› : º```````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG , 37725 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/6/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG  : π```````````````````«cƒdG º°SG
 136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

107902 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ™``«H ,  ¬``JÉ≤à°ûeh ¬``JÉéàæeh π°ù©dG ™«H , É¡JGhOCGh É¡JÉéàæeh ´ƒª°ûdG ™«H , …QGOEG  Öàµe
 ™``«H , Qƒ```gõdG ™``«H , á``«FGò¨dG äÓ```ªµŸG ™«H , á«Ñ£dG ÜÉ°ûYC’G ™«H , á«©«Ñ£dG ÜÉ°ûYC’G
 . ƒÑeÉ°ûdGh ¿ƒHÉ°üdÉH ≈£¨ŸG OÉÑ∏dG ¥Qh , (±ÉL , ¿ƒé©e , πFÉ°S) ¬dÉµ°TCG ™«ªéH ¿ƒHÉ°üdG

  ájQÉéàdG »Ñ«£≤dG ™jQÉ°ûe : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 311 : Ü.Q 611 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/2/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 27.indd   1 4/12/18   9:55 AM
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
76902 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W 

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ∫É``› »```a äGQÉ``°ùØà°S’G , ∫ÉªYC’G ∫É› »`a äÉeƒ∏©ŸG , á«æ¡ŸG ∫ÉªYC’G »`a äGQÉ°ûà°S’G
 ™``«ÑdG ¢VGô``ZC’ ä’É°ü``J’G π``FÉ°Sh ô``ÑY ™∏°ùdG ¢Vô``Y , ¥OÉ``æØdG ∫É``ªYCG  IQGOEG  ,  ∫ÉªYC’G
 ¢VQÉ©ŸG º«``¶æJ , á``jÉØµdGh á«dÉ©ØdG ∫É› »`a IÈÿG Ëó≤J , ™``∏°ùdG ¢Vô``Y , á``FõéàdÉH
 , á``jQÉŒ äÉ``©ª› , ¥ƒ``°ùJ õcGôe , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ¢VGôZC’ hCG ájQÉéàdG ¢VGôZCÓd
 ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG ,  ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ¢VGôZC’ hCG ájQÉéàdG ¢VGôZCÓd ¢VQÉ©ŸG º«¶æJ

 . áeÉ©dG äÉbÓ©dG , ∫ÉªYC’G IQGOE’

 …QÉ≤©dG ôjƒ£à∏d á«bô°ûdG ácô°ûdG : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ , 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2012/10/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

…ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π```````````````````«cƒdG º°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

100369 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

. ájQÉ≤©dG ¿hDƒ°ûdGh ájó≤ædG ¿hDƒ°ûdG , á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG , ÚeCÉàdG äÉeóN
 

  IOhóëŸG á°†HÉ≤dG OQGƒŸG ácô°T : º```````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 11431 ¢VÉjôdG , 1011 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/1/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

  ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π```````````````````«cƒdG º°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 27.indd   2 4/12/18   9:55 AM
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
110545 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
 á``jÉªM äÉ``eóN , ôJƒ«Ñªc èeGôH º«ª°üJ , ø```jôNBÓd Ió```jóL äÉ``éàæe ô```jƒ£Jh å```ëH
 å```ëÑdG  äÉ```côfi  ô```«`aƒJ  ,  (SaaS)  äÉ```«›ÈdG  á```eóN  ,  äÉ```°ShÒ`ØdG  øe  ôJƒ«ÑªµdG
 äÉfÉ«Ñ∏d »WÉ«àM’G ï°ùædG , á«fhÎµdE’G äÉfÉ«ÑdG øjõîJ , á«HÉ°ù◊G áÑ°Sƒ◊G , âfÎfEÓd
 , äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJ ∫É``› »`a äÉ```eóî∏d á```«LQÉN QOÉ```°ü``Ã á```fÉ©à°S’G , ™bƒŸG êQÉN
 , äÉeƒ∏©ŸG ∫É› »`a Üƒ°SÉ◊G á›ôH , äÉfÉ«ÑdGh ôJƒ«ÑªµdG è``eGÈd äÉ```fÉ«ÑdG π```jƒ–
 »`a Üƒ°SÉ◊G á›ôH , (…OÉŸG πjƒëàdG ’) äÉfÉ«ÑdGh ôJƒ«ÑªµdG èeGÈd äÉfÉ«ÑdG πjƒ–

. Ö£dG ∫É›
 

 …O »J ∫G ¿É°ûjQƒHQƒc õæ°û«µæ«æeƒµ«∏«H π«HƒeƒHh „hó‚GƒL : º```````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , Ú°üdG „hó‚GƒL ¿Gƒé‚hO ¿CG „É°T É°TGh OhhQ ÚHÉg 18 ºbQ : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG

2017/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
  ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

110547 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a

 •ÉÑJQ’G ÈY ä’É°üJ’G Ëó≤J , ôJƒ«ÑªµdG ÈY Qƒ°üdGh πFÉ°SôdG π≤f , »µ∏°SÓdG åÑdG
 ÒLCÉJ , ¢ùµ∏àdG äÉeóN , á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«`aô£dG ÈY ∫É°üJ’G , ôJƒ«Ñªµ∏d á«ŸÉ©dG áµÑ°ûdÉH
 ôJƒ«Ñªc áµÑ°T ≈dEG Ωóîà°ùŸG ∫ƒ°Uh Ò`aƒJ , á«ŸÉ©dG ôJƒ«ÑªµdG äÉµÑ°T ≈dEG ∫ƒ°UƒdG øeR
 ∫É°SQEG äÉfÉ«ÑdG óYGƒb ≈dEG ∫ƒ°UƒdG Ò`aƒJ , âfÎfE’G ÈY á°TOQódG ±ôZ Ò`aƒJ , á«ŸÉY
 á°TOQódG ±ôZ áeóN , äÉfÉ«ÑdG ≥aóJ , âfÎfE’G ÈY äÉjóàæŸG Ò`aƒJ , á«ªbôdG äÉØ∏ŸG
 äÉ£fi ÚH äÉeƒ∏©ŸGh äÉfÉ«ÑdG π≤f , äÉfÉ«ÑdG óYGƒb ≈dEG ∫ƒ°UƒdG Ò`aƒJ , âfÎfE’G ÈY

. ôJƒ«Ñªc

alamat 27.indd   3 4/12/18   9:55 AM
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 …O »J ∫G ¿É°ûjQƒHQƒc õæ°û«µæ«æeƒµ«∏«H π«HƒeƒHh „hó‚GƒL : º```````````````````````````````````°SÉH

á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , Ú°üdG „hó‚GƒL ¿Gƒé‚hO ¿CG „É°T É°TGh OhhQ ÚHÉg 18 ºbQ : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

Ú°üdG
2017/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

  ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π```````````````````«cƒdG º°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

110548 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG , (πjõæà∏d á∏HÉb èeGôH) Üƒ°SÉë∏d èeGôH , (á∏é°ùe) Üƒ°SÉ◊G äÉ«›ôH
 É¡eGóîà°S’ á«Hƒ°SÉM èeGôH , á«còdG ∞JGƒ¡dG èeGôH äÉ≤«Ñ£J π«ª– äÉ≤«Ñ£J , »Mƒ∏dG
 º«¶æJh IQGOEGh ´ÉLÎ°SGh ≈dEG ∫ƒ°UƒdGh ∫ÉÑ≤à°SGh ∫É°SQEGh ñÉ°ùæà°SGh øjõîJh π«ª– »`a
 iƒàfih  ƒjó«`ØdGh  äƒ°üdGh  Qƒ°üdGh  ≥FÉKƒdGh  ÊhÎµdE’G  ójÈdGh  äÉfÉ«ÑdG  øeGõJh
 , ôJƒ«ÑªµdG èeGôH øe ÉgÒZh ôJƒ«ÑªµdG äÉØ∏eh á«fhÎµdE’G äGQƒ°ûæŸGh IOó©àŸG §FÉ°SƒdG
 , äÉ```fÉ«ÑdGh äÉeƒ∏©ŸG ∫OÉÑJh π≤f º°†j èeÉfôH , π«ªëà∏d , ôJƒ«ÑªµdG èeGôH äÉ≤«Ñ£J
 , ô```Jƒ«```Ñªµ∏d á```«`aô£dG äGó``````©ŸG , π«```¨°ûàdG ΩÉ``¶f èeGôH , äÉØ∏ŸG ácQÉ°ûe º°†j èeÉfôH
 Qƒ```°üdG á÷É©Ÿ èeGôH , É```¡JQGOEGh Ò```aÒ°ùdG äÉ``≤````«Ñ£J »````a º```µëà∏d á```«Hƒ°SÉM è`````eGôH
 á÷É©Ÿ  èeGôH  ,  »µ∏°SÓdG  iƒàëŸG  Ëó≤àd  ôJƒ«ÑªµdG  èeGôH  ,  ¢Uƒ°üædGh  äÉeƒ°SôdGh
 ∞JGƒ¡dG , »µ∏°SÓdG iƒàëŸG π«°Uƒàd á«Hƒ°SÉM èeGôH , ¢Uƒ°üædGh äÉeƒ°SôdGh Qƒ°üdG
 äÉYÉª°S , á«ªbôdG ájƒjó«`ØdG ¢UGôbC’G äÓ¨```°ûe , º```°ü©ª∏d á```«còdG ∞```JGƒ¡dG , á«```còdG
 ôjƒ°üàdG) äGÒeÉc , á∏FÉe ä’BG , ¿PC’G äÉ```YÉª°S , ádƒªëŸG §FÉ°SƒdG äÓ¨°ûe , ¢SCGôdG
 , ÖàµdG ™e ÊhÎµdE’G äƒ°üdG RÉ¡L , º∏©àdG ä’BGh ÊhÎµdE’G º«∏©àdG , (»`aGôZƒJƒØdG
 áYô°ùdG ¢SÉ«b RÉ¡L ,  íFGô°ûdG ¢VôY Iõ¡LCG , (»`aGôZƒJƒØdG ô``jƒ°üà∏d) Ò```ÑµJ Iõ```¡LCG
 OGƒŸG  ,  äGhOCGh  ájô°üH  Iõ¡LCG  ,  ¢SÉ```«≤dG  Iõ``¡LCG  ,  á```MÉ°ùe  äGhOCGh  Iõ```¡LCG  ,  (ô```jƒ°üàdG)
 , á«FÉHô¡µdG , ä’É°üJG , (á«fhÎµdEG ≥FÉbQ) , (äÓHÉµdGh ∑Ó°SC’G) á«°ù«FôdG á«FÉHô¡µdG
 á∏≤æàŸG ábÉ£dG , á«FÉHô¡µdG äÉjQÉ£Ñ∏d ø``MGƒ°T , á«```bGh äGQÉ```¶f , á«```FÉHô¡µdG , í```«JÉØe

 . á«ÑW IQÉ¶f , ácôëàŸG Ωƒ°SôdG , á«FÉHô¡c äÉjQÉ£H , (øë°û∏d á∏HÉb ájQÉ£H)

alamat 27.indd   4 4/12/18   9:55 AM
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 …O »J ∫G ¿É°ûjQƒHQƒc õæ°û«µæ«æeƒµ«∏«H π«HƒeƒHh „hó‚GƒL : º```````````````````````````````````°SÉH

á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , Ú°üdG „hó‚GƒL ¿Gƒé‚hO ¿CG „É°T É°TGh OhhQ ÚHÉg 18 ºbQ : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

Ú°üdG
2017/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

  ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π```````````````````«cƒdG º°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

110946 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 . á«∏°ùàdG ÜÉ©dCGh »gÓŸG , á«`aÉ≤ãdGh á«°VÉjôdG á£°ûfC’Gh ¬«`aÎdGh ÖjQóàdGh , º«∏©àdG

  Ω.Ω.¢T ¬«`aÎ∏d ìôØdG ⁄ÉY ácô°T : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 579 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/6/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

  ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π```````````````````«cƒdG º°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 27.indd   5 4/12/18   9:55 AM
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
113502 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
. (3) áÄØdÉH ¿ƒHÉ°üdG ´GƒfCG ™«ªL

 
 …O »J ∫G (»H) ¢ùàcOhôH ∂àeRƒc »`a ¢SCG : º```````````````````````````````````°SÉH

ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G
óæ¡dG , ’Òc 680121 , GOƒµdÉ«æjôjCG OhQ »J »`a : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
  ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

115317 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 á÷É©ŸG äGóMhh , ¿ƒjõØ∏àdG Iõ¡LCGh , ( ôjƒ°üàdG ) äGÒeÉµdGh , …hƒædG ¢†ª◊G íFGô°T
 äÉ¡÷Gh , π«ªëà∏d á∏HÉb , á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈdG äÉ≤«Ñ£Jh , á«còdG ∞JGƒ¡dGh , ájõcôŸG
/( äÉjô°üÑdG ) äGQÉ¶ædG , ( á∏eÉµàŸG äGQGódG ) íFGô°ûdG íFGô°T , QÉ°ùµfÓd áÑÑ°ùŸG á∏YÉØdG

  . AÉHô¡µdG , äÉjQÉ£ÑdG , äGó«éjE’G

 …O »J ∫G ƒc »LƒdƒæµJ …Gh »µ∏«e …Óa ƒj …É¡‚É°T : º```````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ∂jÎ°ùjO èæjOÉ«L , OhQ ƒgÉ«L 700 ºbQ 2 IQÉªY , 1418 áaôZ : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , …É¡‚É°T

2017/12/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
  ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 27.indd   6 4/12/18   9:55 AM
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115318 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 áµÑ°T  ≈∏Y  âfÎfE’G  ÈY  äÉfÓYE’Gh  á«fƒjõØ∏àdG  äÉfÓYE’Gh  ÊÉÑŸG  êQÉN  äÉfÓYE’G
 äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJh , Ò¨dÉH á°UÉÿG äÉeóÿGh ™∏°ùdG ¢ü«NÎd ájQÉéàdG IQGOE’G , Üƒ°SÉ◊G
 äÉ©«ÑŸG ™«é°ûJh ôjó°üàdG ä’Éch äÉeóNh âfÎfE’G áµÑ°T ™bƒe ÈY ∫ÉªYC’ÉH á≤∏©àŸG
 ,  á«Hƒ°SÉ◊G  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb  »`a  äÉeƒ∏©ŸG  ΩÉ¶fh  ,  ∞«XƒàdG  ádÉch  äÉeóNh ,  ÉgÒZh

 . ájÉYôdG »`a åëÑdGh

 …O »J ∫G ƒc »LƒdƒæµJ …Gh »µ∏«e …Óa ƒj …É¡‚É°T : º```````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , OhQ ƒgÉ«L 700 ºbQ 2 IQÉªY , 1418 áaôZ : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , …É¡‚É°T , ∂jÎ°ùjO èæjOÉ«L                                     

2017/12/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
  ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

115426 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 , Ò¨∏d ™∏°ùdG ¢VôY äÉeóN , á∏ª÷Gh áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN
. á«ÑàµŸG ΩÉ¡ŸG äÉeóN , ájQGOE’G ∫ÉªYC’G äÉeóN , ∫ÉªYC’G IQGOEG äÉeóN

 
 óàª«d ∫Éfƒ«°TÉfÎfG õjOƒZ : º```````````````````````````````````°SÉH

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 262 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
  ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 27.indd   7 4/12/18   9:55 AM
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115688 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 4 áÄØdG »`a
. á«YÉæ°U Ωƒë°Th äƒjRh äÉ≤dõe

 
  Ω.Ω.¢T äGô¡£ŸG êÉàfE’ á«fÉª©dG ácô°ûdG : º```````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q  1922 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/1/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
  ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

93655 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. …É°ûdG

…EG OR ±EG ∫Éfƒ«°TÉfÎfEG ÉHÉa : º```````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , Iô◊G á≤£æŸG »∏Y πÑL , 04128 »H ∫EG ºbQ Öàµe 261585 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO

2015/3/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 27.indd   8 4/12/18   9:55 AM
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116126 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
 , äGQÉ«°ùdG äGQGƒ°ù°ùcEGh ™£b , äGQÉ«°ùdG , äÉÑcôŸG äÓé©d á«∏NGódG äGQÉWE’G , äGQÉWE’G
 ,  ájÈdG äÉÑcôŸG ,  ájÈdG äÉ```Ñcôª∏d í```HÉµŸGh á```jó∏÷G §```°û≤dGh äGQƒ```JƒŸGh äÉ```côëŸG
 , äÉÑcôª∏d íÑµdG Iõ¡LCG , äÉÑcôŸG ≥«∏©J áª¶fC’ äÉeó°U äÉ°üà‡ , á«FGƒ¡dG äÉLGQódG
 πeÉfi , ájÈdG äÉÑcôª∏d ábÉ£dG π≤f äÉ«dBG , á``jÈdG äÉÑ```côª∏d Iõ```ØëŸG á```bÉ£dG ä’BG
 äÉeÉª°üdG , ájÈdG äÉÑcôª∏d äÉcôëŸG , ájÈdG äÉÑcôª∏d áfQÉb äÓ°Uh , ájÈdG äÉÑcôŸG
 ìÓ°UEG OóY , äGQÉ«°ùdG äÓéY , äGQÉWEÓd »ZGôH , äGQÉWE’G ¿ÉÑ°†b , äÉÑcôŸG äGQÉWE’

 . á«FGƒ¡dG äGQÉWE’G á«£ZCG , á«∏NGódG äGQÉWE’G

óàª«d ƒc ójGh ódQhh ôjÉJ ∑ƒµfÉg : º```````````````````````````````````°SÉH
ájQƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , - ∫ƒ«°S , ƒL - ΩÉæ‚ÉL , („hO - ΩÉ°ùcƒj) hQ - ¿GÒ¡«J , 133 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«Hƒæ÷G ÉjQƒc

2018/1/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

116129 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 Ωó≤J  »àdG  áFõéàdÉH  ™```«ÑdG  äÉ```eóN  ,  äÉ```jQÉ£ÑdG  Ωó```≤J  »```àdG  á∏ª÷ÉH  ™«ÑdG  äÉeóN
 »àdG á∏ª÷ÉH ™«ÑdG äÉeóN , äÉjQÉ£ÑdG ∫É› »`a ájQÉéàdG áWÉ°SƒdG äÉeóN , äÉjQÉ£ÑdG
 , á«FÉHô¡µdG äÉjQÉ£ÑdG Ωó≤J »àdG áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN , á```«FÉHô¡µdG äÉjQÉ£ÑdG Ωó≤J
 á``∏ª÷ÉH ™``«ÑdG äÉ``eóN , á«FÉHô¡µdG äÉjQÉ£ÑdG ∫É› »`a á```jQÉéàdG á```WÉ°SƒdG äÉ```eóN
 , á«FÉHô¡µdG , ºcGôŸG Ωó≤J »àdG áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN , á«FÉHô¡µdG , ºcGôŸG Ωó≤J »``àdG
 »àdG á∏ª÷ÉH ™«ÑdG äÉeóN , á«FÉHô¡µdG , ºcGôŸG ∫É› »`a ájQÉéàdG áWÉ°SƒdG äÉeóN
 äÉeóN , äGQÉ````«°ùdG äÉjQÉ£H Ωó≤J »àdG áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN , äGQÉ«°ùdG äÉjQÉ£H Ωó≤J
 Ωó≤J  »```àdG  á∏ª÷ÉH ™«ÑdG  äÉeóN ,  äGQÉ«°ù∏d  äÉjQÉ£ÑdG  ∫É› »`a  ájQÉéàdG  áWÉ°SƒdG
 äÉeóN , äÉ```Ñcôª∏d äÉ```jQÉ£H Ωó```≤J »àdG áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN , äÉÑcôª∏d äÉjQÉ£H
 Ωó≤J  »```àdG  á```∏ª÷ÉH ™«```ÑdG  äÉeóN ,  äÉÑcôª∏d  äÉjQÉ£H ∫É› »`a  ájQÉéàdG  áWÉ°SƒdG
 , á``«FÉHô¡µdG , ºcGôŸG Ωó≤J »àdG áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN , äÉÑcôª∏d , á«FÉHô¡µdG , ºcGôŸG

 . äÉÑcôª∏d , á«FÉHô¡µdG , ºcGôŸG ∫É› »`a ájQÉéàdG áWÉ°SƒdG äÉeóN , äÉÑcôª∏d

alamat 27.indd   9 4/12/18   9:55 AM
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
óàª«d ƒc ójGh ódQhh ôjÉJ ∑ƒµfÉg : º```````````````````````````````````°SÉH

ájQƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , - ∫ƒ«°S , ƒL - ΩÉæ‚ÉL , („hO - ΩÉ°ùcƒj) hQ - ¿GÒ¡«J , 133 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 á«Hƒæ÷G ÉjQƒc
2018/1/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

116133 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a

 ,  äGQÉ«```°ù∏d  äÉ```Yô°ùdG  π```≤æH  º```µëàdG  äGóMh ,  äGQÉ``«°ùdG  äGQGƒ°ù°ùcEGh  ™£b ,  äGQÉ«°ùdG
 äÉî°†e ¢†HÉ≤e , äÉÑcôª∏d AÉŸG äÉ`î°†e , äGQÉ``«°ù∏d âjõdG äGOÈe , äGQÉ«°ùdG äGó°üe
 á«eÉeC’G äGóMƒdG , äGQÉ``«°ù∏d ä’Éª```◊G  ,  äGQÉ«°ù∏d á«∏NGódG äGOÈŸG , äGQÉ«°ù∏d √É«ŸG
 ,  äÉ```Ñcôª∏d  AGƒ````¡dG  äÉ```Ø«µe  äÉ£ZÉ°V  ,  á«FÉHô¡µdG  äGQÉ«°ù∏d  äÉeÉª°üdG  ,  äGQÉ«°ù∏d
 , á``jÈdG äÉÑcôª∏d ójÈàdG ìhGôe äÉcôfi , ájÈdG äÉÑcôª∏d AGƒ¡dG äÉØ«µŸ äÉ£ZÉ°†dG
 , äGQÉWE’G , ájÈdG äÉÑcôª∏d äÉ``côëŸGh äGQƒ```JƒŸG , (äÉ```Ñcôª∏d ΩRGƒ```d) AGƒ``g äÉ``î°†e
 IõØëŸG ábÉ£dG ä’BG , äÉÑcôª∏d ≥«∏©àdG áª¶fCG , äÉÑcôŸG ≥«∏©J áª¶fC’ äÉeó°U äÉ°üà‡

 . ájÈdG äÉÑcôŸG πeÉfi , ájÈdG äÉÑcôª∏d ábÉ£dG π≤f äÉ«dBG , ájÈdG äÉÑcôª∏d

óàª«d ƒc ójGh ódQhh ôjÉJ ∑ƒµfÉg : º```````````````````````````````````°SÉH
ájQƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , - ∫ƒ«°S , ƒL - ΩÉæ‚ÉL , („hO - ΩÉ°ùcƒj) hQ - ¿GÒ¡«J , 133 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«Hƒæ÷G ÉjQƒc

2018/1/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 27.indd   10 4/12/18   9:55 AM
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116134 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ™«ÑdG  ôLÉàe  äÉeóN  ,  äGQÉ«°ù∏d  äGQGƒ°ù°ùcEGh  ™£b  Ωó≤J  »àdG  á∏ª÷ÉH  ™«ÑdG  äÉeóN
 ∫É› »`a ájQÉéàdG áWÉ°SƒdG äÉeóN , äGQÉ«°ùdG äGQGƒ°ù°ùcEGh ™£b øª°†àJ »àdG áFõéàdÉH
 /áÄaóà∏d  Iõ¡LC’G  øª°†àJ  »àdG  á∏ª÷ÉH  ™«ÑdG  äÉeóN  ,  äGQÉ«°ùdG  äGQGƒ°ù°ùcEGh  ™£b
 /áÄaóà∏d Iõ¡LC’G øª°†àJ »àdG áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe äÉ``eóN , AGƒ``¡dG ∞««µJh ájƒ¡àdG
 Iõ¡```LC’G ø``ª°†àJ »``àdG ∫É``› »`a ájQÉéàdG á``WÉ°SƒdG äÉ```eóN , AGƒ¡``dG ∞««µJh ájƒ¡àdG
 IOÉYEG äÉeÉª°U øª°†àJ »àdG á∏ª÷ÉH ™```«ÑdG äÉ```eóN , AGƒ```¡dG ∞««µJh ájƒ¡àdG/áÄaóà∏d
 »àdG áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe äÉeóN , äÉcôëŸGh äGQƒJƒª∏d (QG »L …EG) ΩOGƒ©dG RÉZ ôjhóJ
 äÉeóN , äÉcôëŸGh äGQƒJƒª∏d (QG  »L …EG) ΩOGƒ©dG  RÉZ ôjhóJ IOÉYEG  äÉeÉª°U øª°†àJ
 äGQƒJƒª∏d (QG »L …EG) ΩOGƒ©dG RÉZ ôjhóJ IOÉYEG äÉeÉª°U øª°†àJ »àdG ájQÉéàdG áWÉ°SƒdG
 áFõéàdÉH  ™«ÑdG  äÉeóN ,  äÉ£ZÉ°†dG  øª°†àJ  »àdG  á∏ª÷ÉH  ™«ÑdG  äÉeóN ,  äÉcôëŸGh
 äÉ``eóN , äÉ``£ZÉ°†dG ∫É`› »`a ájQÉéàdG áWÉ°SƒdG äÉeóN , äÉ£ZÉ°†dG øª°†àJ »àdG
 äÉ``eóN , äÉ```côëŸGh äGQƒJƒŸG , ä’BG øe AGõLCÉc äÉî°†ŸG øª°†àJ »àdG á∏ª÷ÉH ™«ÑdG
 ,   äÉcôëŸGh äGQƒJƒŸG , ä’BG øe AGõLCÉc äÉî°†ŸG øª°†àJ »àdG áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe
 , äÉcôëŸGh äGQƒJƒŸG , ä’BG øe AGõLCÉc äÉî°†ŸG ∫É› »`a ájQÉéàdG áWÉ°SƒdG äÉeóN
 ™«ÑdG ôLÉàe äÉeóN , äÉcôëŸGh äGQƒJƒª∏d ΩOGƒ©dG øª°†àJ »àdG á∏ª÷ÉH ™«ÑdG äÉeóN
 »`a  ájQÉéàdG  áWÉ°SƒdG  äÉeóN  ,  äÉcôëŸGh  äGQƒJƒª∏d  ΩOGƒ©dG  øª°†àJ  »àdG  áFõéàdÉH
 äÉë°TôŸG øª``°†àJ »```àdG á```∏ª÷ÉH ™```«ÑdG äÉeóN , äÉcôëŸGh äGQƒJƒª∏d ΩOGƒ©dG ∫É›
 äGQƒJƒª∏d äÉë°TôŸG øª°†àJ »àdG áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe äÉeóN , äÉcôëŸGh äGQƒJƒª∏d
 , äÉcôëŸGh äGQƒJƒª∏d äÉë°TôŸG ∫Éé``e »```a á``jQÉéàdG á```WÉ°SƒdG äÉ```eóN , äÉ```côëŸGh
 ™«ÑdG ôLÉàe äÉeóN , äÉcôëŸGh äGQƒJƒª∏d äÉYÉ©°ûŸG Ωó≤J »àdG á∏ª÷ÉH ™«ÑdG äÉeóN
 »`a  ájQÉéàdG  áWÉ°SƒdG  äÉeóN  ,  äÉcôëŸGh  äGQƒJƒª∏d  äÉYÉ©°ûŸG  Ωó≤J  »àdG  áFõéàdÉH

 . äÉcôëŸGh äGQƒJƒª∏d äÉYÉ©°ûŸG ∫É›

óàª«d ƒc ójGh ódQhh ôjÉJ ∑ƒµfÉg : º```````````````````````````````````°SÉH
ájQƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , - ∫ƒ«°S , ƒL - ΩÉæ‚ÉL , („hO - ΩÉ°ùcƒj) hQ - ¿GÒ¡«J , 133 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«Hƒæ÷G ÉjQƒc

2018/1/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 27.indd   11 4/12/18   9:55 AM
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116297 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9  áÄØdG »`a
 ≈dEG ô°TÉÑŸG QÉ«àdG πjƒëàd RÉ¡L , ájÈdG äÉÑcôª∏d á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG ™jRƒJ Iõ¡LCGh ä’BG

. ájÈdG äÉÑcôª∏d ájQÉ£H , ájÈdG äÉÑcôª∏d , OOÎŸG QÉ«àdG

 (.óàª«d ƒc QƒJƒe ¿É°ù«f) É°ûjÉc »µ«°TƒHÉc É°Thó«L ¿É°ù«f : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , øc - GhÉLÉfÉc , »°T - ÉeÉgƒcƒj , ƒc - GhÉLÉfÉc , ƒ°ûJGQÉcÉJ 2 ƒf : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 ¿ÉHÉ«dG

2018/1/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

116298 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a

 ,  (äÉÑcôe) á≤``∏¨ŸG äÉæ```MÉ°ûdG  ,  äÉæMÉ°ûdG  ,  äÉHôY ,  É«FÉHô¡c IóYÉ°ùŸG  ájÈdG äÉÑcôŸG
 , ¬«`aÎdGh á«∏°ùàdG äÉjÉ¨d á°ü°üfl äÉÑcôe , äÓaÉM , »°VÉjôdG ΩGóîà°S’G äÉÑcôe
 , á«FÉHô¡µdG , äÉcôëŸG , ájÈdG äÉÑcôŸG äÉcôfi , ¥ÉÑ°ùdG äGQÉ«°S , á«°VÉjôdG äGQÉ«°ùdG
 , ájÈdG äÉÑcôŸG πcÉ«g , ájÈdG äÉÑcôª∏d á«FÉHô¡µdG IOÉ«≤dG äGóMh , ájÈdG äÉÑcôª∏d
 äGQÉ«°ùdG , äGQÉ«°ùdG ¬«LƒJ OhÉ≤e , ájÈdG äÉÑcôª∏d , ácô◊G π≤f áª¶fCG , äGQÉ«°ùdG πcÉ«g
 OƒbƒdG ÉjÓN äÉÑcôe , É¡JÉÑ«côJh É¡©£bh ájÈdG äÉÑcôŸG , äGQÉ«°ùdG , É¡eRGƒdh É¡©£bh
 QÉ«àdÉH  πª©J  »àdG  äGQƒJƒŸG  hCG  ÜhÉæàŸG  QÉ«àdÉH  πª©J  »àdG  äGQƒJƒŸG  É¡eRGƒdh  É¡FGõLCGh
 äÉÑcôª∏d  á«µ«fÉµ«ŸG  äÉfƒµŸG  ,  (zÉgQÉ«Z  ™£b{  øª°†àJ  ’)  ájÈdG  äÉÑcôª∏d  ôªà°ùŸG
 äÉjôµdG πeÉfi , (ájÈdG äÉÑcôª∏d) ¿GQhódG IóªYCG hCG QhÉëŸG , ôjhóàdG IóªYCG , ájÈdG
 QƒëŸG  πeÉfi  ,  (ájÈdG  äÉÑcôª∏d)  IóªYC’G  äÓ°Uh  hCG  §HGôe  ,  (ájÈdG  äÉÑcôª∏d)
 äÉeó°üdG  äGóªfl  ,  (ájÈdG  äÉÑcôª∏d)  ≥«°û©àdGh  ábÉ£dG  π≤f  ,  (ájÈdG  äÉÑcôª∏d)
 äÉcôfi , (ájÈdG äÉÑcôª∏d) íHÉµŸG , (ájÈdG äÉÑcôª∏d) ¢†HGƒædG , (ájÈdG äÉÑcôª∏d)
 , á∏Ø≤ŸG äÉæMÉ°ûdG ,  äÉæMÉ°ûdG ,  äGQÉ«°ù∏d áæ«é¡dG áª¶fC’G ,  á```jÈdG äÉÑcôª∏d IOÉ«≤dG
 , ¬«`aÎdGh á«∏°ùàdG äÉjÉ¨d á°ü°üfl äÉÑcôe , äÓaÉM , »```°VÉjôdG ΩGóîà°S’G äÉÑcôe
 , äÉÑcôŸG äÓéY QhÉfi , á«FÉHô¡µdG äGQÉ«°ùdG , ¥ÉÑ°ùdG äGQÉ«``°S , á```«°VÉjôdG äGQÉ```«°ùdG

 . äÉÑcôŸG äÓéY

alamat 27.indd   12 4/12/18   9:55 AM
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(1239) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 (óàª«d ƒc QƒJƒe ¿É°ù«f) É°ûjÉc »µ«°TƒHÉc É°Thó«L ¿É°ù«f : º```````````````````````````````````°SÉH

á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , øc - GhÉLÉfÉc , »°T - ÉeÉgƒcƒj , ƒc - GhÉLÉfÉc , ƒ°ûJGQÉcÉJ 2 ƒf : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 ¿ÉHÉ«dG
2018/1/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

116359 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

 äÓªµŸG , ∫ÉØWCÓd á«FGò¨dG äÉHhô°ûŸGh á«Ñ£dG ΩGóîà°SÓd áªFÓŸG á«ª◊G äGô°†ëà°ùe
. ™°VôdGh ∫ÉØWCÓd AGòZ , á«FGò¨dG

õjQƒJGQƒH’ äƒHG : º```````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG , 6408 - 60064 …ƒæ«∏∏jG ∑QÉH äƒHG , OhQ ∑QÉH äƒHG 100 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G IóëàŸG

2018/1/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

GAIN 

alamat 27.indd   13 4/12/18   9:55 AM
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116675 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 1 áÄØdG »`a
 , Iô°ûÑdÉH ájÉæ©dGh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe áYÉæ°üd »YÉæ°üdG ΩGóîà°SÓd á«FÉ«ª«c äÉéàæe
 äÉéàæeh , π«ªéàdG OGƒe ™«æ°üJ »`a á``eóîà°ùŸG á``jhÉª«cƒ«ÑdGh á``jhÉª«µdG äGô°†``ëà°ùŸG
. á«é°ùØæÑdG ¥ƒa á©°TC’G ¢UÉ°üàeGh ¢ùª°ûdG á©°TC’ á°VÉ°†ŸG äÉéàæŸGh Iô°ûÑdÉH ájÉæ©dG

»`a.»H ¢ùà«°SG »H …BG ΩG ¢SG …O : º```````````````````````````````````°SÉH
ájóædƒg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Góædƒg , ødÒg »J 6411 , 1 ¿ƒdôahG â«g : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

116883 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 ΩÉª```ëà°S’G äGô```°†ëà°ùe , …ó```jC’G π```°ùZ äGô°†``ëà°ùe , π```FÉ°ùdG ¿ƒ```HÉ°üdG , ¿ƒ``HÉ°üdG
 , ájô£©dG äƒjõdGh , ájô£©dG OGƒŸG , ∫É°ùàZ’G πLh ΩÉªëà°S’G IƒZQ É¡«`a ÉÃ , ∫É°ùàZ’Gh
 ó````©H  É```e  äGô```°†ëà°ùe  ,  ô````£©ŸG  á`````æjõdG  AÉ```e  ,  É````«```fƒdƒµdG  ,  π«``````ªéàdG  äGô``°†```ëà°ùe
 äGOÉ°†e , »°üî°ûdG ΩGóîà°SÓd á¡jôµdG íFGhôdG äÓjõe , º°ùé∏d ô£©e PGPQ , ábÓ◊G
 , ∂dÉàdG ¥ƒë°ùe , ábÓ◊G ó©H Éeh πÑb Ée ø°Tƒd , ábÓM πL , ábÓë∏d äGƒZQ , ¥ô©àdG
 ájÉæ©∏d ø°Tƒ∏dGh äÉ```ÁôµdG , äƒ```jõdG , á``bÓ◊G ó©```Hh á```bÓ◊G π```Ñb É```e äGô```°†ëà°ùe
 ájÉæ©∏d  äGô°†ëà°ùe  ,  ∂«```dóàdG  äÉéàæe  ,  í```FGhôdÉH  êÓ©∏d  äGô```°†ëà°ùe  ,  Iô```°ûÑdÉH
 ¢ùª°ûdG á©°TCG π©ØH Iô°ûÑdG ô`«ª°ùJ äGô```°†ëà°ùe ,  ô```©°ûdG ádGREG äGô```°†ëà°ùe , Iô``°ûÑdÉH
 ‹hÎÑdG ΩÓ¡dG ,  êÉ«µŸG ádGREGh êÉ«µŸG äGô°†ëà°ùe , ¢ùª°ûdG øe ájÉbƒdG äGô°†ëà°ùeh
 äÉjÉ¨∏d ø£≤dG OGƒYCG , »æ£b ±ƒ°U , √ÉØ°ûdÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe , π«ªéàdG ¢VGôZC’
 ∞«¶æàdG  äGOÉÑd  ,  π«ªéàdG  ø°Tƒ∏H  á©Ñ°ûŸG  πjOÉæŸG  ,  π«ªéàdG  OGƒe  •ƒa  ,  á«``∏«ªéàdG
 äGô°†ëà°ùe  ,  π«ªéàdG  á©æbCGh  ,  á∏∏ÑŸG  πjOÉæŸG  hCG  πjOÉæŸG  ,  É≤Ñ°ùe  áHô°ûŸG  hCG  áÑWôŸG
 äÉfƒ∏e , º°ù∏ÑdGh ƒÑeÉ°ûdG  ,  ¢SCGôdG  Ihôah ô©°ûdG  ájÉYQ äGô°†ëà°ùe ,  ¬Lƒ∏d á«∏«ªŒ
 ¥ƒë°ùe , ô©°û∏d PGPQ , ô©°ûdG ó«©Œ äGô°†ëà°ùe , ô©°ûdG ø°Tƒd , ô©°û∏d ÆÉÑ°UCG , ô©°ûdG

PENTAVITIN

APOTHECARE ESSENTIALS

alamat 27.indd   14 4/12/18   9:55 AM
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 , ô©°û∏d πL , ô©°ûdG ™«ª∏àd AÓW , ô©°ûdG âÑãe , ô©°ûdG äÉ©ª∏e , ô©°û∏d äÉØØ°üe , ô©°ûdG
 á÷É©ŸG OGƒŸG , ô©°ûdG ≈∏Y á```¶aÉëª∏d á```÷É©ŸG OGƒ```ŸG , ô```©°û∏d π```FGƒ°S , ô```©°û∏d Ö```Wôe
 ∫ƒ°ùZ , ¿Éæ°SC’G äÉØ¶æe , ô©°ûdG äÉÁôc , ô©°ûdG äÉjƒ≤e , ô©°ûdG äƒjR , ±É÷G ô©°û∏d
 ≥«MÉ°ùe , ¿Éæ°SC’G ™«ª∏àd OGƒe , ¿Éæ°SC’Gh ºØdG ájÉYQ äGô°†ëà°ùe , »LÓ©dG ÒZ ºØdG

 . á«LÓ©dG ÒZ áæjõdG äGô°†ëà°ùe , ¿Éæ°SCG ¿ƒé©e , ¿Éæ°SCÓd

»°S ∫G »H ôØ«∏fƒj : º```````````````````````````````````°SÉH
ájõ«∏‚EG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 4 62 ¢û```JG »```°S Gô```à∏‚G ó````jÉ°ù«°SÒe ,  ∫Gô````jh ,  â```jÓæ°U äQƒ```H : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 IóëàŸG áµ∏ªŸG …O OR

2018/2/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

116958 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a

 hCG ΩÉÿG , ≠ÑàdGh , á«fhÎµdE’G ÚNóàdG Iõ¡LCGh á«fhÎµdE’G ôFÉé°ù∏d á«µ∏°ùdG äGôîÑŸG
 äÉæ«cÉe ≠ÑJ , ™«`aôdG QÉé«°ùdG , ôFÉé°ùdGh , QÉé«°ùdG ∂dP »`a ÉÃ , ≠ÑàdG äÉéàæe , ™æ°üŸG
 ≠ÑàdG èjõe øe áYƒæ°üŸG ôFÉé°ùdG , •ƒ©°ùdG ≠ÑJ , ≠°†ŸG ≠ÑJ , ¿ƒ«∏¨dG ≠ÑJ , ájhó«dG ∞∏dG
 ÉÃ , ÚæNóŸG äÉeõ∏à°ùe , (á«Ñ£dG ¢VGôZC’G Ò¨d) ≠ÑàdG πFGóH , •ƒ©°ùdG , πØfô≤dGh
 , ôFÉé°ùdG ¢†aÉæeh Ö∏Y , ≠ÑàdG Ö∏Y , ôFÉé°ùdG ôJÓa , ôFÉé°ùdG Ö«HÉfCGh ¥Qh ∂dP »`a
 äÉéàæe , ≠ÑàdG OGƒYCG , ÜÉ≤ãdG OGƒYCG , äÉMGó≤dG , ôFÉé°ùdG ∞∏d Ö«÷G äGhOCG , ÚjÓ¨dG
 ≠ÑàdG  hCG  ôFÉé°ùdG  Úî°ùJ  ájÉ¨d  É¡©£bh  á«fhÎµdEG  Iõ¡LCG  ,  É¡æ«î°ùJ  ºàj  »àdG  ≠ÑàdG
 »`a áeóîà°ùŸG πFÉ°ùdG ÚJƒµ«ædG π«dÉfi ,  ¥É°ûæà°SÓd ÚJƒµ«ædG PGPQ ¥ÓWEG πLCG øe
 ôFÉé°ùdG  ,  á«fhÎµdE’G  ôFÉé°ùdG  ,  ÊhÎµdE’G  ÚNóàdG  Iõ¡LCG  ,  á«fhÎµdE’G  ôFÉé°ùdG
 ÚJƒµ«ædG ¥É°ûæà°S’ á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G , ájó«∏≤àdG ôFÉé°ùdG øY πFGóÑc á«fhÎµdE’G
 ,  ≠ÑàdG  πFGóHh  ≠```ÑàdG  äÉ```éàæe ,  ÚæNóª∏d  ºØdÉH  ÒîÑàdG  Iõ¡LCGh  ,  PGPQ  ≈∏Y …ƒàëŸG
 É```≤HÉ°S IQƒ````còŸG äÉ```éàæª∏d ΩRGƒ```dh ™```£b , á«fhÎµdE’G ôFÉé°ù∏d Ú```æNóŸG äÉ```eõ∏à°ùe
 OGƒYCG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH QÉé«°ùdGh áæî°ùŸG ôFÉé°ùdG AÉØWE’ Iõ¡LC’Gh 34 áÄØdG »`a , áæª°†àŸG

. øë°ûdG IOÉYE’ á∏HÉ≤dG á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdG Ö∏Y , áæî°ùŸG ≠ÑàdG

YELLOW LABEL  

alamat 27.indd   15 4/12/18   9:55 AM
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BG.¢SG ¢ùàcOhôH ¢ùjQƒe Ö«∏«`a : º```````````````````````````````````°SÉH

ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Gô°ùjƒ°S , πJÉ°T ƒ«f 2000 , 3 OhÉæjÔ«L iGƒc : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/2/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

117459 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

. ájó∏÷G ä’É◊Gh ¢VGôeC’G êÓ©d äGOGó©à°S’G »gh , á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG

∂fG QõjÉØH : º```````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG  ,  10017  ∑Qƒjƒ«f  ,  ∑Qƒjƒ«f  ,  âjÎ°S  42  â°ùjG  235  :  ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G IóëàŸG

2018/3/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

STAQUIS

alamat 27.indd   16 4/12/18   9:55 AM
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117461 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 21 áÄØdG »`a
 º«¶æJh øjõîàdG ≥jOÉæ°U , ô©°ûdG ¢Tôa , ÖLÉ◊G ¢Tôa , êÉ«µª∏d äÉéæØ°SG , êÉ«µŸG ¢Tôa

. π«ªéàdG äGô°†ëà°ùŸ äÉ≤«Ñ£J ,  êÉ«cÉª∏d

»°S ∫G »H »æÑeƒc ¢ùJƒH …P : º```````````````````````````````````°SÉH
ájõ«∏‚EG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG áµ∏ªŸG , ¬jG ¬jG 3 2 »L ¿EG , ΩÉ¡¨«Jƒf : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

117462 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 10 áÄØdG »`a

. á«Ñ£dG äGhOC’Gh Iõ¡LC’G

 ¬jEG ¬jEG »L »c ∑Òe : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉŸCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 É«fÉŸCG , äÉà°ûeQGO 64293 , 250 á°SGÎ°TôJQƒØµfGôa : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π```````````````````«cƒdG º°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

MASQD

alamat 27.indd   17 4/12/18   9:55 AM
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�إعـــــــالن
تعلــن دائــرة امللكيـــة الفكريـــة عـــن العالمـــ�ت امل�سجلـــة والتـــي تــم الت�أ�سيـــر فـــي ال�سجـــالت 
ب�لرتخي�ص ب�لنتف�ع وفق� لأحك�م امل�دة )28( من ق�نون )نظ�م( العالم�ت التج�رية لدول 

جمل�ص التع�ون لدول اخلليج العربية ال�س�در ب�ملر�سوم ال�سلط�ين رقم 2017/33 .

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 86056
�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2016/3/31م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :  1105 فـي 2015/7/5م

��ســـــــــــــم �ملـــــــــــــــــــــــالك  : ن��سر بن را�سد بن عبداللـه الن�عبي
��سـم �ملرخ�ص له باالنتفــاع : فوالة الن�عبي احلديثة  

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة 
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 808  ر.ب : 311

جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن
تاريـــخ �لرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2018/3/6م
تاريخ �لتاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2018/4/8م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 86056
�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2016/3/31م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :  1105 فـي 2015/7/5م

��ســـــــــــــم �ملـــــــــــــــــــــــالك  : ن��سر بن را�سد بن عبداللـه الن�عبي
��سـم �ملرخ�ص له باالنتفــاع : الكرنك املميز للتج�رة واملق�ولت

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة 
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 808  ر.ب : 311

جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن
تاريـــخ �لرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2018/3/6م
تاريخ �لتاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2018/4/8م
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رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 86056

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2016/3/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1105 فـي 2015/7/5م

��ســـــــــــــم �ملـــــــــــــــــــــــالك  : ن��سر بن را�سد بن عبداللـه الن�عبي

��سـم �ملرخ�ص له باالنتفــاع : حممد بن ن��سر بن را�سد بن عبداللـه الن�عبي للتج�رة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 808  ر.ب : 311

جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ �لرتخيـــــــــــــــــــ�ص : 2018/3/6م

تاريخ �لتاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2018/4/8م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 73091

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2016/3/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1105 فـي 2015/7/5م

��ســـــــــــــم �ملـــــــــــــــــــــــالك  : ريوهني كيك�كو كو ليمتد

��سـم �ملرخ�ص له باالنتفــاع : �سركة ال�س�يع الدولية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 527 ر.ب : 116

جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل :  �سلطنة عم�ن

تاريـــخ �لرتخيـــــــــــــــــــ�ص : 2018/4/3م

تاريخ �لتاأ�ســـري بال�سجــــــل :  2018/4/8م

-182-



اجلريدة الر�سمية العدد )1239(

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة :  73096

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :  35

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2016/3/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1105 فـي 2015/7/5م

��ســـــــــــــم �ملـــــــــــــــــــــــالك  : ريوهني كيك�كو كو ليمتد

��سـم �ملرخ�ص له باالنتفــاع : �سركة ال�س�يع الدولية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 527 ر.ب : 116

جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل :  �سلطنة عم�ن

تاريـــخ �لرتخيـــــــــــــــــــ�ص : 2018/4/3م

تاريخ �لتاأ�ســـري بال�سجــــــل :  2018/4/8م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 73101

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2016/3/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1105 فـي 2015/7/5م

��ســـــــــــــم �ملـــــــــــــــــــــــالك  : ريوهني كيك�كو كو ليمتد

��سـم �ملرخ�ص له باالنتفــاع : �سركة ال�س�يع الدولية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 527 ر.ب : 116

جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل :  �سلطنة عم�ن

تاريـــخ �لرتخيــــــــــــــــــــ�ص : 2018/4/3م

تاريخ �لتاأ�ســـري بال�سجــــــل :  2018/4/8م
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رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 103938

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2016/3/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1105 فـي 2015/7/5م

��ســـــــــــــم �ملـــــــــــــــــــــــالك  : ريوهني كيك�كو كو ليمتد

��سـم �ملرخ�ص له باالنتفــاع : �سركة ال�س�يع الدولية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 527 ر.ب : 116

جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل :  �سلطنة عم�ن

تاريـــخ �لرتخيــــــــــــــــــــ�ص : 2018/4/3م

تاريخ �لتاأ�ســـري بال�سجــــــل :  2018/4/8م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 1316599

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2016/10/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : )جريدة الوايبو( 2016/42 فـي 2016/10/27م

��ســـــــــــــم �ملـــــــــــــــــــــــالك  : لوري�ل 

��سـم �ملرخ�ص له باالنتفــاع : �سركة ال�س�يع الدولية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 527 ر.ب : 116

جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل :  �سلطنة عم�ن

تاريـــخ �لرتخيــــــــــــــــــــ�ص : 2018/4/3م

تاريخ �لتاأ�ســـري بال�سجــــــل :  2018/4/8م
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رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 1331290

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/2/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : )جريدة الوايبو( 2017/5 فـي 2017/2/16م

��ســـــــــــــم �ملـــــــــــــــــــــــالك  : لوري�ل 

��سـم �ملرخ�ص له باالنتفــاع : �سركة ال�س�يع الدولية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 527 ر.ب : 116

جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ �لرتخيــــــــــــــــــــ�ص : 2018/4/3م

تاريخ �لتاأ�ســـري بال�سجــــــل :  2018/4/8م
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال 
ملكيتهــا وفقـــا لأحكـــام املادة )26( من قانــون )نظام( العالمات التجارية لدول جمل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�ســـوم ال�سلطاين رقم 2٠17/33 .

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 8572٠
�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريــــــــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــل : 2٠16/1/5م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1٠93 فـي 2٠15/3/15م
��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سركة عبداللـه العثيم لل�سياحة والرتفيه

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سركة عامل املرح للرتفيه �س.م.م
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 579 ر.ب : 112 ، �سلطنة عمان 
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : �سلطنة عمان 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2٠18/2/11م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠18/4/4م

 رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 85721
�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريــــــــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــل : 2٠16/1/5م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1٠93 فـي 2٠15/3/15م
��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سركة عبداللـه العثيم لل�سياحة والرتفيه

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سركة عامل املرح للرتفيه �س.م.م
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 579  ر.ب : 112 ، �سلطنة عمان 
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : �سلطنة عمان 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2٠18/2/11م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠18/4/4م
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 رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 94193

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريــــــــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــل : 2٠17/3/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1165 فـي 2٠16/1٠/9م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سركة عبداللـه العثيم لل�سياحة والرتفيه

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سركة عامل املرح للرتفيه �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 579 ر.ب : 112 ، �سلطنة عمان 

جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2٠18/2/11م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠18/4/4م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 15941

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريــــــــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــل : 2٠٠2/5/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 712 فـي 2٠٠2/2/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سافينت بي.فـي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سافيلو اإ�س.بي.اأيه

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : اإيطالية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 7 �سرتادا ، 15 - 35129 بادوفا ، اإيطاليا  

جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اإيطاليا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2٠17/12/18م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠18/4/8م
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رقــم م
تاريخ الت�شجيلاملـهنــــــةا�شــم ال�شــركةالعالمة

2008/3/25التجارة وال�سناعةا�س ان ايه هولدينغز انك149472

2008/3/25التجارة وال�سناعةا�س ان ايه هولدينغز انك249473

2008/5/20التجارة وال�سناعةافنت�س فارما ا�س اآ351054

452007

مونتي داي با�س�سي دي �سيينا لي�سينغ 
بري بانكا   , & فاكتورينغ 
 اي �سريفـيزي فاينانزياري
 ايل امربي�سي ا�س بي ايه

2008/6/24التجارة وال�سناعة

2008/3/8التجارة وال�سناعةاكــــــــــــــــــــور549231

2008/1/20التجارة وال�سناعةفـي�سونز ليمتد648626

2008/3/3التجارة وال�سناعةاإف �سي اإيه يو اإ�س اإل اإل �سي749178

1998/3/11التجارة وال�سناعةفابرجيه ليمتد817486

1998/6/15التجارة وال�سناعةانتل كوربوري�سن918054

1998/6/15التجارة وال�سناعةانتل كوربوري�سن1018055

1998/6/15التجارة وال�سناعةانتل كوربوري�سن1118056

1998/6/15التجارة وال�سناعةانتل كوربوري�سن1218058

1998/6/15التجارة وال�سناعةانتل كوربوري�سن1318059

اإعـــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا لأحكــام املــادة )19( مـن قانـون )نظـام( العالمـات التجاريــة 
لدول جملـــ�س التعـــاون لدول اخلليـــج العربيـة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانـي رقــــم 2017/33 , 

اأنــه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية : 
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رقــم م
تاريخ الت�شجيلاملـهنــــــةا�شــم ال�شــركةالعالمة

1998/8/15التجارة وال�سناعة�سركة م�سنع باطوق للعلك1418457

1998/8/15التجارة وال�سناعة�سركة م�سنع باطوق للعلك1518458

1998/8/15التجارة وال�سناعة�سركة م�سنع باطوق للعلك1618459

1998/8/15التجارة وال�سناعة�سركة م�سنع باطوق للعلك1718460

2008/3/10التجارة وال�سناعةبينتلي موتورز ليمتد1849244

2008/3/10التجارة وال�سناعةبينتلي موتورز ليمتد1949245

2008/3/10التجارة وال�سناعةبينتلي موتورز ليمتد2049246

2008/3/10التجارة وال�سناعةبينتلي موتورز ليمتد2149247

2008/3/10التجارة وال�سناعةبينتلي موتورز ليمتد2249248

2008/3/10التجارة وال�سناعةبينتلي موتورز ليمتد2349249

2008/3/10التجارة وال�سناعةبينتلي موتورز ليمتد2449251

2008/3/10التجارة وال�سناعةبينتلي موتورز ليمتد2549252

2008/3/10التجارة وال�سناعةبينتلي موتورز ليمتد2649253

2008/3/10التجارة وال�سناعةبينتلي موتورز ليمتد2749254

2008/3/10التجارة وال�سناعةبينتلي موتورز ليمتد2849255

2008/3/10التجارة وال�سناعةبينتلي موتورز ليمتد2949256

2008/3/10التجارة وال�سناعةبينتلي موتورز ليمتد3049257

2008/3/10التجارة وال�سناعةبينتلي موتورز ليمتد3149258

2008/3/10التجارة وال�سناعةبينتلي موتورز ليمتد3249259
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رقــم م
تاريخ الت�شجيلاملـهنــــــةا�شــم ال�شــركةالعالمة

2008/4/15التجارة وال�سناعةذي كارتون نيتورك , اإنك3349796

2008/8/26التجارة وال�سناعةاملتكاملة للخدمات الغذائية3453043

2008/8/26التجارة وال�سناعةاملتكاملة للخدمات الغذائية3553044

2008/12/27التجارة وال�سناعةريتيل رويالتي كومبني3655232

2008/12/27التجارة وال�سناعةريتيل رويالتي كومبني3755233

2008/12/27التجارة وال�سناعةريتيل رويالتي كومبني3855234

2008/12/27التجارة وال�سناعةريتيل رويالتي كومبني3955235

2008/12/27التجارة وال�سناعةريتيل رويالتي كومبني4055236

2008/12/27التجارة وال�سناعةريتيل رويالتي كومبني4155237

2008/12/27التجارة وال�سناعةريتيل رويالتي كومبني4255238

2008/12/27التجارة وال�سناعةريتيل رويالتي كومبني4355239

2008/12/27التجارة وال�سناعةريتيل رويالتي كومبني4455240

2008/12/27التجارة وال�سناعةريتيل رويالتي كومبني4555241

2008/12/27التجارة وال�سناعةريتيل رويالتي كومبني4655242

2008/12/27التجارة وال�سناعةريتيل رويالتي كومبني4755243
2008/12/27التجارة وال�سناعةريتيل رويالتي كومبني4855244

2008/12/27التجارة وال�سناعةريتيل رويالتي كومبني4955245

2008/12/27التجارة وال�سناعةريتيل رويالتي كومبني5055246

2008/12/27التجارة وال�سناعةريتيل رويالتي كومبني5155247

2008/12/27التجارة وال�سناعةريتيل رويالتي كومبني5255248

2008/12/27التجارة وال�سناعةريتيل رويالتي كومبني5355249

2008/12/27التجارة وال�سناعةريتيل رويالتي كومبني5455250

2008/12/27التجارة وال�سناعةريتيل رويالتي كومبني5555251
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رقــم م
تاريخ الت�شجيلاملـهنــــــةا�شــم ال�شــركةالعالمة

2008/12/27التجارة وال�سناعةريتيل رويالتي كومبني5655252
2008/12/27التجارة وال�سناعةريتيل رويالتي كومبني5755263
2008/12/27التجارة وال�سناعةريتيل رويالتي كومبني5855264
2008/12/27التجارة وال�سناعةريتيل رويالتي كومبني5955265
2008/12/27التجارة وال�سناعةريتيل رويالتي كومبني6055266
2008/12/27التجارة وال�سناعةريتيل رويالتي كومبني6155267
1998/7/29التجارة وال�سناعة�سن �ساين ميكرز انك6218333
1989/2/19التجارة وال�سناعة�سركة �سناعات ال�سرهان63100
1989/2/19التجارة وال�سناعة�سركة �سناعات ال�سرهان64101
1989/2/19التجارة وال�سناعة�سركة �سناعات ال�سرهان65102
1989/2/19التجارة وال�سناعة�سركة �سناعات ال�سرهان66103
1989/2/19التجارة وال�سناعة�سركة �سناعات ال�سرهان67104
2008/7/12التجارة وال�سناعةيونليفر بي ال �سي6852333
2008/9/1التجارة وال�سناعةتوتو ليمتد6953108

7017811
كرافــت فـود�س بيلجيوم انتلكت�سوال 

بروبريتي بي فـي بي ايه
)ا�س بي اآر ال(

1998/5/10التجارة وال�سناعة

كنت جيدا ماديلري �ساين 7152003
2008/6/24التجارة وال�سناعةفـي تيكارت انونيم �سريكاتي

كنت جيدا ماديلري �ساين 7252004
2008/6/24التجارة وال�سناعةفـي تيكارت انونيم �سريكاتي

كنت جيدا ماديلري �ساين 7352005
2008/6/24التجارة وال�سناعةفـي تيكارت انونيم �سريكاتي

مريز فارما ح م ب ه 7449943
2008/4/27التجارة وال�سناعةاند كو كي جي اي اي

2008/5/13التجارة وال�سناعةدهبا�سي الهند�سية7550469
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رقــم م
تاريخ الت�شجيلاملـهنــــــةا�شــم ال�شــركةالعالمة

�سركة الإمناء ال�سناعي7617506
1998/3/17التجارة وال�سناعة اندفكو �س م ل

�سركة الإمناء ال�سناعي 7717508
1998/3/17التجارة وال�سناعةاندفكو �س م ل

�سركة الإمناء ال�سناعي 7817508
1998/3/17التجارة وال�سناعةاندفكو �س م ل

�سركة الإمناء ال�سناعي 7917509
1998/3/17التجارة وال�سناعةاندفكو �س م ل

�سركة الإمناء ال�سناعي 8017510
1998/3/17التجارة وال�سناعةاندفكو �س م ل

�سركة الإمناء ال�سناعي8117511
1998/3/17التجارة وال�سناعة اندفكو �س م ل

�سركة الإمناء ال�سناعي 8217512
1998/3/17التجارة وال�سناعةاندفكو �س م ل

1998/4/13التجارة وال�سناعةاإف �سي اإيه يو اإ�س اإل اإل �سي8317650

1998/4/13التجارة وال�سناعةاإف �سي اإيه يو اإ�س اإل اإل �سي8417651

1998/4/13التجارة وال�سناعةاإف �سي اإيه يو اإ�س اإل اإل �سي8517652

1998/4/13التجارة وال�سناعةاإف �سي اإيه يو اإ�س اإل اإل �سي8617653

�سركه الإمناء ال�سناعي8717155
1998/7/1التجارة وال�سناعة ) اندفكو( �س م م

2008/9/26التجارة وال�سناعةكيالين براندز ليمتد8852109

1998/6/30التجارة وال�سناعةغريننتال جي ام بي ات�س8918142

2008/9/1التجارة وال�سناعةتوين براندز انف�ستمنت , ال ال �سي9053100
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رقــم م
تاريخ الت�شجيلاملـهنــــــةا�شــم ال�شــركةالعالمة

2008/9/1التجارة وال�سناعةتوين براندز انف�ستمنت , ال ال �سي9153101

2008/9/1التجارة وال�سناعةتوين براندز انف�ستمنت , ال ال �سي9253102

2008/9/1التجارة وال�سناعةتوين براندز انف�ستمنت , ال ال �سي9353103

2008/12/2التجارة وال�سناعةروت�س كوربوري�سن9454794

2008/12/2التجارة وال�سناعةروت�س كوربوري�سن9554795

2008/12/2التجارة وال�سناعةروت�س كوربوري�سن9654796

2006/12/26التجارة وال�سناعة�سركة الفاو للدواجن )�س.م.م(9742977

2008/4/1التجارة وال�سناعة�سيارام �سيلك ميلز ليمتد9849582

2005/4/18التجارة وال�سناعةالغربية العاملية �س م م9936166

1998/4/18التجارة وال�سناعةريك�ساير ال ال �سي10017679

2008/5/21التجارة وال�سناعةذا كارتون نتوورك انك10151097
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ا�ستــدراك
تنــوه وزارة التجـــارة وال�سناعــة اإلــى اأنــه قــــد وقع خطاأ مـــادي عنـــد ن�ســر بيانـــات العالمــتني 
التجاريـتني رقـمي )111853 - 115885( ، املن�سورتني فـــي اجلريدة الر�سمية العدد )1238( ، 

ال�سـادر بتاريــخ 21 رجب 1439هـ ، املوافـــق 8 ابريل 2018م ، اإذ وردت املنتجـات كالآتـــي : 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 111853
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأو امل�سنعة ومنتجات التبغ وبدائل التبغ )ولي�ض لأغرا�ض  ، املواد اخلام  ال�سجائر والتبغ 
طبية( وال�سيجار وال�سيجار ال�سغري)�سيجار �سغري رفـيع ملفوف بالتبغ بدل من الورق( 
والولعــــات واأعواد الثقـاب ومـــواد املدخنني وورق ال�سجائـــر واأنابيــب ال�سجائـــر ومر�سحات 
)فالتر( �سجائر وجهاز اجليب املتداول للف ال�سجائر ، الأدوات اليدوية حلقن التبغ فـي 
التبغ  منتجات   ، الإلكرتونية  لل�سجائر  ال�سوائل   ، الإلكرتونية  ال�سجائر   ، اأنابيب  ورقة 

لغر�ض الت�سخني والأجهزة الإلكرتونية واأجزاوؤها لغر�ض ت�سخني ال�سجائر اأو التبغ .

وال�سحيــــح هـــــو :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 111853
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات العناية بالب�سرة غري الطبية وغ�سول ومرطبات الوجه والب�سرة ومنظفات 
وما�سحــــات  ولبــــادات  اجل�ســـم  و�سابـون  وغ�ســـول  اجل�ســم  وم�ستح�سـرات  والب�سرة  الوجه 
تنظيف الب�سرة والتونر واخلال�سات واملقل�ســـات والأم�ســـال غيـــر الطبيـــة واأم�ســــال حتت 
العيون وم�ستح�سرات ال�سقل والغ�ساوات وكرميــــات وجــــل وغ�ســــول ومعاجلـــــات التقـــدم 
بالعمـــر وم�ستح�ســرات الوقايـــة من ال�سمـــ�ض وم�ستح�ســرات معاجلــة حــب ال�سبــاب غيـــر 
املكياج  اإزالة  وما�سحات  ال�ستعمال  بعد  للطرح  املعدة  املنقوعة  الب�سرة  ومنظفات  الطبية 
وم�ستح�سرات الفــــرك والرغـــوة واأقنعـــــة الوجـــــه وخ�ســـــو�ســـــا اأقنعـــة ال�سل�ســـــال والــورق 

والهيدروجل .
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 115885

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات العناية بالب�سرة غري الطبية وغ�سول ومرطبات الوجه والب�سرة ومنظفات 

وما�سحــــات  ولبــــادات  اجل�ســـم  و�سابـون  وغ�ســـول  اجل�ســم  وم�ستح�سـرات  والب�سرة  الوجه 

تنظيف الب�سرة والتونر واخلال�سات واملقل�ســـات والأم�ســـال غيـــر الطبيـــة واأم�ســــال حتت 

العيون وم�ستح�سرات ال�سقل والغ�ساوات وكرميــــات وجــــل وغ�ســــول ومعاجلـــــات التقـــدم 

بالعمـــر وم�ستح�ســرات الوقايـــة من ال�سمـــ�ض وم�ستح�ســرات معاجلــة حــب ال�سبــاب غيـــر 

املكياج  اإزالة  وما�سحات  ال�ستعمال  بعد  للطرح  املعدة  املنقوعة  الب�سرة  ومنظفات  الطبية 

وم�ستح�سرات الفــــرك والرغـــوة واأقنعـــــة الوجـــــه وخ�ســـــو�ســـــا اأقنعـــة ال�سل�ســـــال والــورق 

والهيدروجل .

وال�سحيــــح هـــــو :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 115885

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأو امل�سنعة ومنتجات التبغ وبدائل التبغ )ولي�ض لأغرا�ض  ، املواد اخلام  ال�سجائر والتبغ 

طبية( وال�سيجار وال�سيجار ال�سغري)�سيجار �سغري رفـيع ملفوف بالتبغ بدل من الورق( 

والولعــــات واأعواد الثقـاب ومـــواد املدخنني وورق ال�سجائـــر واأنابيــب ال�سجائـــر ومر�سحات 

)فالتر( �سجائر وجهاز اجليب املتداول للف ال�سجائر ، الأدوات اليدوية حلقن التبغ فـي 

التبغ  منتجات   ، الإلكرتونية  لل�سجائر  ال�سوائل   ، الإلكرتونية  ال�سجائر   ، اأنابيب  ورقة 

لغر�ض الت�سخني والأجهزة الإلكرتونية واأجزاوؤها لغر�ض ت�سخني ال�سجائر اأو التبغ .

لـــذا لـــزم التنويـــه .

وزارة التجـارة وال�سناعـة
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البنــك املركــزي العمانــي

اإعـــــــــالن

ا�ستنــادا اإلــــــى املــادة رقــــم ) 48 ( مــــــن القانـــــون امل�سرفـــي ال�ســـادر باملــر�ســـــوم ال�سلطانــــــي 

رقــــم 2000/114 ، يعلــن البنـــك املركــــزي العمانــــي اأن القيمــة الإجماليــة للنقــد املتــــــداول 

فـي ال�سلطنـة حتى نهايـة �سهر مار�س 2018م قـد بلــغـت : 1٫626٫940٫568/125 ريــال عمانـــي

) مليــارا و�ستمائــــة و�ستـــــة وع�سريـــن مليونــا وت�سعمائـــة واأربعني األفـا وخم�سمائـــــة وثمانيـــة 

و�ستـــني ريال عمانيا ومائة وخم�سا وع�سرين بي�سة فقط ( .

البنـك املركـزي العمانـي 
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جملـــــ�س املناق�صــــــات

يعلن جمل�س املناق�سات عن طرح املناق�سة املذكورة اأدناه :

موعد 
تقدمي 

العطاءات

اآخر موعد 
لتوزيــع 

امل�صتندات

قيمــة 
امل�صتنـــد

ال�صركات
 التي يحـق

لها اال�صـرتاك
ا�صــم املناقـ�صة رقم 

املناق�صـة

2018/5/21 2018/4/30

)175 ر.ع(
مائة 

وخم�سة 
و�سبعون 

رياال عمانيا

امل�ست�سفيات 
اخلا�سة 

املتخ�س�سة فـي 
االأعمال املذكورة 
وامل�سجلـة لدى 

جملـ�س املناق�سـات

تقدمي خدمات غ�سيل 
الكلى للمر�سى 
املحولني من 

امل�ست�سفى ال�سلطاين 
ووحدة غ�سيل الكلى 
مبحافظة م�سقط 
واملديرية العامة 

للخدمات ال�سحية 
مبحافظة ظفار

2018/4

ميكـن احل�سـول على م�ستنـدات ال�سـروط واملوا�سفــات عـن طريـق خدمـة اإ�سنـاد على املوقـع الإلكرتوين 
التاريـــخ  حتى  2018/4/8م  تاريــخ   من  اعتبـــارا   ,  )https:etendering.tenderboard.gov.om(
املذكـور باجلـدول اأعـاله , على اأن يكون دفع قيمة امل�ستند عرب بوابة الدفع االإلكرتوين باملوقع .

على جميع ال�سركات اأن ترفــق مــع عطاءاتها تاأمينا موؤقتا فـــي �ســورة �سمــــان م�سرفـي اأو �سيــك 
م�ســـدق عليـــه من اأحد البنوك العاملة فـي ال�سلطنــة ال يقل عــن )1%( مــن قيمة العطاء معنونا 
تقدمي  تاريخ  من  يومـــا   )90( ملـــدة  املفعـــول  و�ســـاري  املناق�ســـات  جملـــ�س  رئيــ�س  معايل  با�سـم 
العطاءات وكل عطاء ال ي�ستوفـي التاأمني املوؤقت املطلوب لن ينظر فيـه , على اأن يتـــم و�سع اأ�سل 
ال�سمان امل�سرفـي فـي �سندوق املناق�ســات مببنــى املجلــ�س باخلوير قبل املوعد املحدد لتقدمي 

العطاءات .

اأعـــاله قبـــل  املوقـــع االإلكرتوين املذكور  اإ�سنــاد علـــى  يجب تقدمي العطاءات عن طريق خدمـة 
ال�ساعــــة العا�ســرة من �سبـــاح اليــــوم املحدد لتقديــم العطـــاءات , ولـــن يعتـــد بالعطاءات املقدمــة 

بعد هذا امليعاد اأيا كانت اأ�سباب التاأخري . 

�ستعطى االأف�سلية فـي االإ�سناد لل�سركات اأو املوؤ�س�سات التي ي�ستمل عطاوؤها على اأكرب ن�سبة تعمني 
ون�سبة �سراء ممكنة من املنتجات الوطنية . 

جمل�س املناق�سات غري مقيد بقبول اأقل اأو اأي عطاء اآخر 

االأمني العام ملجل�س املناق�صات
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مكتب املعتمد لتدقيق احل�سابات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحمود للم�ساريع ال�ساملة �ش.م.م
يعلـن مكتب املعتمد لتدقيق احل�سابات اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة املحمود للم�ساريع ال�ساملة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1175097 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2017/8/14م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

بناية الفي�سل - اخلوير - حمافـظــة م�سقط
هاتـف رقــم : 99414158 - 24596020 فاك�ش رقم : 24596021

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 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
مكتب بيت املحا�سبة لتدقيق احل�سابات

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط اخلليج للتنمية �ش.م.م

يعلـن مكتب بيت املحا�سبة لتدقيق احل�سابات اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة خط اخلليج للتنمية 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1026406 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2017/12/27م  املوؤرخ 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
احليل اجلنوبية - �سكة رقم : 2720 - مبنى رقم : 2093/1 - الطابق الأول - �سقة رقم : 13

�ش.ب : 687 ر.ب : 111
هاتـف رقــم : 94652276 - 99164180

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 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كال�سيك لالأثاث �ش.م.م

يعلـن مكتب بيت املحا�سبة لتدقيق احل�سابات اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة كال�سيك لالأثاث 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1047982 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/20م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
احليل اجلنوبية - �سكة رقم : 2720 - مبنى رقم : 2093/1 - الطابق الأول - �سقة رقم : 13

�ش.ب : 687 ر.ب : 111
هاتـف رقــم : 94652276 - 99164180

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كال�سيك لال�ست�سارات الهند�سية �ش.م.م

يعلـن مكتب بيت املحا�سبة لتدقيق احل�سابات اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة كال�سيك لال�ست�سارات 
الهند�سية �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1160779 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/3/20م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركــــة علــى 

العنوان االآتـي : 
احليل اجلنوبية - �سكة رقم : 2720 - مبنى رقم : 2093/1 - الطابق الأول - �سقة رقم : 13

�ش.ب : 687 ر.ب : 111
هاتـف رقــم : 94652276 - 99164180

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوطنية لهند�سة الطاقة �ش.م.م

يعلـن مكتب بيت املحا�سبــة لتدقيق احل�سابات اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة الوطنيـــة لهند�ســــة 
الطاقــة �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1051752 ، وفقا التفاق 
اأمام  ال�سركــاء املوؤرخ 2017/12/27م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركــــة علــى 

العنوان االآتـي : 
احليل اجلنوبية - �سكة رقم : 2720 - مبنى رقم : 2093/1 - الطابق الأول - �سقة رقم : 13

�ش.ب : 687 ر.ب : 111
هاتـف رقــم : 94652276 - 99164180

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأفق الرفيع لالأعمال التجارية �ش.م.م

يعلـن مكتب بيت املحا�سبة لتدقيق احل�سابات اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة االأفق الرفيع لالأعمال 
التجارية �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1209870 ، وفقا التفاق 
اأمام  ال�سركــاء املوؤرخ 2017/12/27م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركــــة علــى 

العنوان االآتـي : 
احليل اجلنوبية - �سكة رقم : 2720 - مبنى رقم : 2093/1 - الطابق الأول - �سقة رقم : 13

�ش.ب : 687 ر.ب : 111
هاتـف رقــم : 94652276 - 99164180

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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مكتب جند لال�ست�سارات املحا�سبية وتدقيق احل�سابات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنفوي للتجارة واملقاولت �ش.م.م
يعلـن مكتب جند لال�ست�سارات املحا�سبية وتدقيق احل�سابات اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة اأنفوي 
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1186754 ، وفقا 
التفاق ال�سركــاء املوؤرخ 2018/2/15م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركــــة 

علــى العنوان االآتـي : 
ولية ال�سيب - املوالح اجلنوبية - �سكة رقم : 4503 - مبنى رقم : 130 - مكتب رقم : 11

�ش.ب : 373 ر.ب : 124
هاتـف رقــم : 98520404 - 95601840 - 93276850

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

منى بنت �سعيد بن اأحمد املرهون
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة منافع العقارية �ش.م.م
تعلــن منى بنت �سعيد بن اأحمد املرهون اأنها تقـــوم بت�سفيـــة �سركـــة منافــع العقاريــة �ش.م.م ، 
ال�سركـــاء  ، وفقـــا التفــــاق  الـتجـــاري بالرقـــــم 1042493  ال�سجـــــل  اأمانـــــة  لــــدى  وامل�سجلــــة 
املوؤرخ 2018/2/26م ، وللم�سفـــــية وحـــدها حق متثــيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفية اأمام الغـــيـر ، 
وعلـــى اجلميع مراجعــة امل�سفــــية فـــي كافـــة االأمــــور الــتــي تتعلــق باأعمــــال ال�سركــــــة علـــى 

العنــوان االآتـي : 
�ش.ب : 366 ر.ب : 211

هاتف رقم : 98000801 
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 .
امل�سفــــية
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اإبراهيم بن علي بن حمود الغافري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضعاع قري للتجارة - ت�ضامنية
يعلـن اإبراهيم بن علي بن حمود الغافري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سعاع قري للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1123713 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/6م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية امل�ضنعة - حمافـظـة جنوب الباطنة
�ص.ب : 225 ر.ب : 312

هاتـف رقــم : 97033395
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 

امل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اأحمد بن عبداللـه بن حممد الهمامي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأبراج عيني املتحدة للتجارة - ت�ضامنية

يعلـن اأحمد بن عبداللـه بن حممد الهمامي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأبراج عيني املتحدة 
وفقا   ،  1110556 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  وللم�سفـي وحده حق متثيل   ، املوؤرخ 2018/4/2م  ال�سركاء  التفاق 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
 حمافـظــة جنوب الباطنة
�ص.ب : 501 ر.ب : 318

هاتـف رقــم : 90412345
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 

امل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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عمر بن �ضيف بن م�ضعود ال�ضعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة حدائق االأندل�ص احلديثة - تو�ضية
يعلـن عمر بن �سيف بن م�سعود ال�سعدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة حدائق االأندل�س احلديثة - 
تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1112886 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/4/2م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية امل�ضنعة - حمافـظـة جنوب الباطنة
�ص.ب : 896 ر.ب : 100

هاتـف رقــم : 95585478
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 

امل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
را�ضد بن ها�ضل بن جمعة الهادي 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضواحل املدينة الزرقاء �ص.م.م

يعلـن را�سد بن ها�سل بن جمعة الهادي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سواحل املدينة الزرقاء 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1830864 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/5م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

حمافـظـة جنوب الباطنة
�ص.ب : 695 ر.ب : 320

هاتـف رقــم : 99152183
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 

امل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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خلفان بن �ضامل بن خمي�ص ال�ضعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة زهور الفردو�ص - تو�ضية
 - الفردو�س  زهور  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  ال�سعدي  بن خمي�س  �سامل  بن  يعلـن خلفان 
تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1048119 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/2/28م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة ال�ضويق - حمافـظـة �ضمال الباطنة
�ص.ب : 441 ر.ب : 315

هاتـف رقــم : 95356220
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 

امل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اأحمد بن عبداللـه بن �ضيف ال�ضكيلي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأحمد واأ�ضعد ال�ضكيلي للتجارة - ت�ضامنية

يعلـن اأحمد بن عبداللـه بن �سيف ال�سكيلي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأحمد واأ�سعد ال�سكيلي 
وفقا   ،  1204205 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/28م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
واليـة بركاء - حمافـظـة جنوب الباطنة

�ص.ب : 20 ر.ب : 329
هاتـف رقــم : 94051239

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 

امل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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�ضعود بن حمد بن �ضعود اليعربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة روائع املحيط للتجارة واملقاوالت �ص.م.م
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة روائع املحيط للتجارة  يعلـن �سعود بن حمد بن �سعود اليعربي 
واملقاوالت �س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1056773 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/3/11م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
واليـة بركاء - حمافـظـة جنوب الباطنة

�ص.ب : 332 ر.ب : 323
هاتـف رقــم : 99434849

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 

امل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
مرا�ص بن �ضليم بن احلب�ضي اليحمدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع بوابة الدار املتحدة - ت�ضامنية

بوابة  م�ساريع  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  اليحمدي  احلب�سي  بن  �سليم  بن  مرا�س  يعلـن 
الدار املتحدة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1016279 ، وفقا 
الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  وللم�سفـي وحده حق متثيل   ، املوؤرخ 2018/3/4م  ال�سركاء  التفاق 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
واليـة بركاء - حمافـظـة جنوب الباطنة

�ص.ب : 631 ر.ب : 320
هاتـف رقــم : 99727268

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 

امل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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�ضعيد بن حممد بن خلفان العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضارف اخل�ضراء للتجارة - تو�ضية
يعلـن �سعيد بن حممد بن خلفــان العلوي اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركـــة م�ســارف اخل�ســراء 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 3203735 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/7م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
واليـة ال�ضويق - حمافـظــة �ضمال الباطنة

هاتـف رقــم : 99211450
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 

امل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اأحمد بن خليفة بن نا�ضر املعويل

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة مرهون نا�ضر و�ضريكه للمزاد العلني �ص.م.م

يعلـن اأحمد بن خليفة بن نا�سر املعويل اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة مرهون نا�سر و�سريكه 
، وفقا  بالرقـم 1745174  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلـة لدى   ، العلني �س.م.م  للمزاد 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/18م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
واليـة بركاء - حمافـظـة جنوب الباطنة

�ص.ب : 907 ر.ب : 320
هاتـف رقــم : 95779050

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 

امل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .

-207-



اجلريدة الر�سمية العدد )1239(

نا�ضر بن �ضيف بن �ضعيد النوفلي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة نا�ضر �ضيف �ضعيد و�ضيف �ضامل للتجارة - ت�ضامنية
يعلـن نا�سر بن �سيف بن �سعيد النوفلي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة نا�سر �سيف �سعيد و�سيف 
�سامل للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1191799 ، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/22م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
والية امل�ضنعة - حمافـظـة جنوب الباطنة

هاتـف رقــم : 99427303
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 

امل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
حمد بن مرزوق بن �ضعيد املقبايل

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضناء عربي للتجارة - ت�ضامنية

يعلـن حمد بن مرزوق بن �سعيد املقبايل اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سناء عربي للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 7077084 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/28م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـةعربي - حمافـظــة الظاهرة
�ص.ب : 413 ر.ب : 511

هاتـف رقــم : 99880214
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 

امل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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عائ�ضة بنت مبارك بن �ضعيد العلوية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة مروج الك�ضتناء للتجارة - ت�ضامنية
الك�ستنــاء  مــروج  �سركــة  بت�سفـية  تقـوم  اأنـها  العلوية  �سعيد  بن  مبارك  بنت  عائ�سة  تعلـن 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1105656 ، وللم�سفـية 
وحدها حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
 حمافـظــة الربميــي

�ص.ب : 186 ر.ب : 512
هاتـف رقــم : 97731300

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 

امل�ضفــيةعلى العنوان امل�سار اإليه .
�ضامل بن �ضعيد بن حممد الكعبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية 

ل�ضركة �ضامل وحممد اأبناء �ضعيد بن حممد الكعبي للتجارة - ت�ضامنية
�سعيد بن  اأبناء  �سامل وحممد  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  الكعبي  �سعيد بن حممد  �سامل بن  يعلـن 
حممـد الكعبـي للتجـارة - ت�سامنيــة ، وامل�سجلـة لـــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجــــاري بالرقــــم 
8048657 ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
 حمافـظــة الربميــي

هاتـف رقــم : 98488588
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 

امل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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حممد بن زاهر بن حممد الكعبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة طيف حما�ضة للتجارة - ت�ضامنية
يعلـن حممد بن زاهر بن حممد الكعبي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة طيف حما�سة للتجارة - 
، وللم�سفـي وحده  بالرقـم 1196966  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلـة لدى  ت�سامنية 
، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة  اأمام الغـري  حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
 حمافـظــة الربميــي

هاتـف رقــم : 96020444
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 

امل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�ضلطان بن حممد بن مبارك اليعقوبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضلطان بن حممد بن مبارك و�ضريكه - تو�ضية

يعلـن �سلطان بن حممد بن مبارك اليعقوبي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سلطان بن حممد بن 
 ،  7022220 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، تو�سية   - و�سريكه  مبارك 
وفقا التفــاق ال�سركــاء املوؤرخ 2018/3/28م ، وللم�سفــــي وحــده حـــق متثيـــل ال�سركــــة فــــي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة �ضنك - حمافـظــة الظاهرة

�ص.ب : 136 ر.ب : 514
هاتـف رقــم : 93947414

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 

امل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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حممد بن نا�ضر بن عبداللـه ل�ضكو البلو�ضي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة مغ�ضلة بو�ص هاو�ص �ص.م.م
يعلـن حممد بن نا�سر بن عبداللـه ل�سكو البلو�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة مغ�سلة بو�س 
، وفقا التفاق  بالرقـم 1039032  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلـة لدى   ، هاو�س �س.م.م 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/3/22م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 47 ر.ب : 100

هاتـف رقــم : 99314030 - 24700120
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 

امل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
عبداللـه بن خمي�ص بن �ضيف الغافري

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع اأ�ضواء جبل �ضمحان �ص.م.م

يعلـن عبداللـه بن خمي�س بن �سيف الغافري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة م�ساريع اأ�سواء جبل 
�سمحان �س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1122376 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/1/7م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة بو�ضر - حمافـظــة م�ضقط
�ص.ب : 1109 ر.ب : 114
هاتـف رقــم : 99377708

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 

امل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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عبداللـه بن �ضامل بن عبداللـه الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع اجلذور املتحدة �ص.م.م
يعلـن عبداللـه بن �سامل بن عبداللـه الوهيبي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة م�ساريع اجلذور 
اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1694391 ، وفقا التفاق  املتحدة �س.م.م ، وامل�سجلـة لدى 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  ، وللم�سفـي وحده حق متثيل  املوؤرخ 2017/12/10م  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
روي - واليـة مطرح - حمافـظـة م�ضقط

�ص.ب : 262 ر.ب : 131
هاتـف رقــم : 92884884

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 

امل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
حممد بن خمي�ص بن حممد اجلعفري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأبو �ضالح اجلعفري و�ضريكه للتجارة - تو�ضية

يعلـن حممد بن خمي�س بن حممد اجلعفري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأبو �سالح اجلعفري 
و�سريكه للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1184306 ، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/14م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
واليـة ال�ضيب - حمافـظــة م�ضقط

�ص.ب : 2248 ر.ب : 111
هاتـف رقــم : 92326619

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 

امل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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خلفان بن �ضامل بن حممــد اجلعفـري 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأبو رائد اجلعفري للتجارة - تو�ضية
يعلـن خلفان بن �سامل بن حممــد اجلعفــري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـة اأبو رائــد اجلعفـري 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1183909 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/3/14م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
واليـة ال�ضيب - حمافـظــة م�ضقط

�ص.ب : 2248 ر.ب : 111
هاتـف رقــم : 99693698

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 

امل�ضفــي على العنوان امل�سار اإليه .
خمي�ص بن حممد بن خمي�ص اجلعفري 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأبو اإبراهيم اجلعفري للتجارة - تو�ضية

اإبراهيــم  اأبــو  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـــه  اجلعفــري  خميــ�س  بن  حممد  بن  خمي�س  يعلن 
اجلعفري للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1185385 ، 
وفقا التفاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 2018/3/14م ، وللم�سفـي وحـــده حــق متثيـــل ال�سركــــة فـي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة ال�ضيب - حمافـظــة م�ضقط

�ص.ب : 2248 ر.ب : 111
هاتـف رقــم : 92106323

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 

امل�ضفــي على العنوان امل�سار اإليه .
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�ضامل بن خمي�ص بن حممد اجلعفري 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأبو فاطمة اجلعفري و�ضريكه للتجارة - تو�ضية
يعلـن �سامل بن خمي�س بن حممد اجلعفري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأبو فاطمة اجلعفري 
و�سريكه للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1184305 ، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/14م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
واليـة ال�ضيب - حمافـظــة م�ضقط

�ص.ب : 2248 ر.ب : 111
هاتـف رقــم : 99053024

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 

امل�ضفــي على العنوان امل�سار اإليه .
اأحمد بن علي بن �ضيف املعمري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة املطورون العرب - تو�ضية

يعلـن اأحمد بن علي بن �سيف املعمري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة املطورون العرب - تو�سية ، 
وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1101671 ، وفقـــا التفاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/3/14م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة ال�ضيب - حمافـظــة م�ضقط
�ص.ب : 2248 ر.ب : 111

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 

امل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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نادر بن فقري بن نادل البلو�ضي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة فقري ونادر البلو�ضي للتجارة �ص.م.م
يعلـن نــادر بن فقيــر بن نــادل البلو�سي اأنـــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركـــة فقري ونــادر البلو�ســـي 
للتجارة �س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1501445 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/7م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
واليـة العامرات - مبنى رقم : 257 - �ضكة رقم : 810

�ص.ب : 44 ر.ب : 117
هاتـف رقــم : 99229822

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 

امل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
بدر بن نبهان بن را�ضد املعويل 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضم�ص املعبيلة الذهبية �ص.م.م

يعلـن بدر بن نبهان بن را�ســد املعولــي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سمــ�س املعبيلــة الذهبيـــة 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1120392 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/10م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

املعبيلة - حمافظة م�ضقط
�ص.ب : 2017 ر.ب : 117
هاتـف رقــم : 98110811

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 

امل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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را�ضد بن حممد بن را�ضد النخيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة حممد بن را�ضد بن �ضامل النخيلي وولده - ت�ضامنية
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة حممد بن را�سد بن  النخيلي  يعلـن را�سد بن حممد بن را�سد 
 ، بالرقـم 3053822  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلـة لدى  النخيلي وولده - ت�سامنية  �سامل 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �ضحم - مركز الوالية
هاتـف رقــم : 95860916

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 

امل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
خليل بن اإبراهيم بن �ضالح ال�ضيزاوي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الرا�ضد و�ضريكه لال�ضتثمار �ص.م.م

يعلـن خليل بن اإبراهيم بن �سالــح ال�سيزاوي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة الرا�ســـد و�سريكــه 
لال�ستثمار �س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1278435 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �ضحار - مركز الوالية

�ص.ب : 35 ر.ب : 321
هاتـف رقــم : 99432293

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 

امل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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حممد بن �ضعيد بن مبارك الغيثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع واحة �ضمال ال�ضودان لتنظيف املباين �ص.م.م
يعلـن حممد بن �سعيد بن مبارك الغيثي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة م�ساريع واحة �سمال 
ال�سودان لتنظيف املباين �س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1114257 ، 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �ضحار - مركز الوالية
هاتـف رقــم : 95110001

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 

امل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع واحة طرابل�ص احلديثة �ص.م.م
يعلـن حممد بن �سعيد بن مبارك الغيثي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة م�ساريع واحة طرابل�س 
، وللم�سفـي  الـتجـاري بالرقـم 1121776  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلـة لدى  احلديثة �س.م.م 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �ضحار - مركز الوالية
هاتـف رقــم : 95110001

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 

امل�ضفــي على العنوان امل�سار اإليه .
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الوليد بن حممد بن علي الربماين 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة رحاب الواحة �ص.م.م
يعلن الوليد بن حممد بن علي الربماين اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة رحاب الواحة �س.م.م ، 
، وللم�سفـي وحده حق متثيل  بالرقـم 1014535  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلـة لدى 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �ضحار - مركز الوالية

�ص.ب : 19 ر.ب : 322
هاتـف رقــم : 99421440

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 

امل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�ضامل بن حممد بن �ضامل البادي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة رمال البوادي الدولية �ص.م.م

يعلـن �سامل بن حممد بن �سامل البادي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة رمال البــوادي الدوليــة 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1242460 ، وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �ضحار - مركز الوالية

�ص.ب : 2 ر.ب : 321
هاتـف رقــم : 95768220

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 

امل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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عبداللـه بن خلفان بن �سليم احلب�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التعاهد للتجارة - ت�سامنية
يعلـن عبداللـه بن خلفان بن �سليم احلب�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة التعاهد للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 6054358 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/15م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة امل�سيبي - حمافـظــة �سمال ال�سرقية
�ص.ب : 278 ر.ب : 420

هاتـف رقــم : 92833028
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 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
فاطمة بنت حممد بن ال�سغري القنوبية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سائم امل�سيبي للتجارة

امل�سيبي  ن�سائم  �سركـــة  بت�سفـية  تقـوم  اأنـها  القنوبية  ال�سغري  بن  حممد  بنت  فاطمة  تعلـن 
للتجارة ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 6074960 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  وللم�سفـية وحدها حق متثيل   ، املوؤرخ 2018/3/29م 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة امل�سيبي - حمافـظــة �سمال ال�سرقية
�ص.ب : 53 ر.ب : 420 

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 

امل�سفــيةعلى العنوان امل�سار اإليه .
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ها�ضم بن حمود بن نا�ضر الها�ضمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع جزيرة يا�ص احلديثة للتجارة - تو�ضية
يعلـن ها�سم بن حمود بن نا�سر الها�سمي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة م�ساريع جزيرة يا�س 
 ، بالرقـم 1113929  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلـة لدى  احلديثة للتجارة - تو�سية 
وللم�سفـــي وحـده حــق متثيل ال�سركــــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعـــة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة بدية - حمافـظــة �ضمال ال�ضرقية

هاتـف رقــم : 99310228
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 

امل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
حنني بنت �ضعيد بن �ضيف احلجرية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأحالم امل�ضتقبل الع�ضرية - ت�ضامنية

تعلـن حنني بنت �سعيد بن �سيف احلجرية اأنـها تقـوم بت�سفـية �سركة اأحالم امل�ستقبل الع�سرية - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1219062 ، وللم�سفـية وحدها 
حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة بدية - حمافـظــة �ضمال ال�ضرقية

�ص.ب : 114 ر.ب : 421
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 

امل�ضفــيةعلى العنوان امل�سار اإليه .
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نا�سر بن �سليمان بن علي العزري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خمي�س الفهدي و�سريكه - ت�سامنية
يعلـن نا�سر بن �سليمان بن علي العزري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة خمي�س الفهدي و�سريكه - 
، وللم�سفـي وحده  بالرقـم 1133790  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلـة لدى  ت�سامنية 
، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة  اأمام الغـري  حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتـف رقــم : 99818481

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
حمد بن را�سد بن حميد الريامي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو حم�سن الريامي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن حمــد بن را�ســــد بن حميد الريامـــي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأبو حم�ســـن الريامـــي 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1101163 ، 
وفقــا لتفـــاق ال�سركــاء املـــوؤرخ 2018/2/22م ، وللم�سفـي وحده حــــق متثيــــل ال�سركـــــة فــــي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
واليـة اإبراء - حمافـظــة �سمال ال�سرقية

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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نا�ضر بن ثابت بن نا�ضر ال�ضريقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأ�ضوار املدة الذهبية - تو�ضية
يعلـن نا�سر بن ثابت بن نا�سر ال�سريقي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأ�سوار املدة الذهبية - 
تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1166894 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/2/28م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة نزوى - حمافـظــة الداخلية
هاتـف رقــم : 97769665

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 

امل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
خمي�ص بن �ضعيد بن �ضليمان العنقودي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة طالئع الرحبة للتجارة - ت�ضامنية

الرحبة  �سركـــة طالئع  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  العنقودي  �سليمان  �سعيد بن  يعلـن خمي�س بن 
وفقا   ،  5143608 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  وللم�سفـي وحده حق متثيل   ، املوؤرخ 2018/3/4م  ال�سركاء  التفاق 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
واليـة نزوى - حمافـظــة الداخلية

هاتـف رقــم : 99661260 
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 

امل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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حمد بن هالل بن خالد البو�ضعيدي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة قمة اجلبل االأخ�ضر للتجارة �ص.م.م
يعلـن حمد بن هالل بن خالد البو�سعيدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة قمة اجلبل االأخ�سر 
للتجارة �س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1617850 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/2/26م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
 واليـة نزوى - حمافـظــة الداخلية

�ص.ب : 215 ر.ب : 132
هاتـف رقــم : 92666655

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 

امل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
حممد بن �ضعيد بن �ضامل البو�ضعيدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية 

ل�ضركة حممد وعلي اأبناء �ضعيد بن �ضامل البو�ضعيدي للتجارة - ت�ضامنية
يعلـن حممد بن �سعيد بن �سامل البو�سعيدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة حممد وعلي اأبناء 
�سعيد بن �سامل البو�سعيدي للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري 
بالرقـم 5029430 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/6م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة اأدم - حمافـظــة الداخلية

�ص.ب : 93 ر.ب : 611
هاتـف رقــم : 99795537

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 

امل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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علي بن حميد بن ح�ضن اخلاطري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اخلرم للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية
يعلـن علي بن حميد بن ح�سن اخلاطري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اخلرم للتجارة واملقاوالت - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1007630 ،  وللم�سفـي وحده 
، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة  اأمام الغـري  حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة بهالء - حمافـظــة الداخلية

هاتـف رقــم : 92228807
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 

امل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
ثرياء بنت �ضليمان بن �ضيخان الق�ضابية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة براعم ب�ضياء للتجارة - ت�ضامنية

ب�سياء  براعم  �سركـــة  بت�سفـية  تقـوم  اأنـها  الق�سابية  �سيخان  بن  �سليمان  بنت  ثرياء  تعلـن 
وفقا   ،  5144736 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/11م ، وللم�سفـية وحدها حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
واليـة بهالء - حمافـظــة الداخلية

�ص.ب : 794 ر.ب : 612
هاتـف رقــم : 92710678

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 

امل�ضفــيةعلى العنوان امل�سار اإليه .
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حممد بن نا�ضر بن �ضعيد اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة واحة مديرة للتجارة - ت�ضامنية
يعلـن حممد بن نا�سر بن �سعيد اجلنيبي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة واحة مديرة للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1160912 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/21م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة منح - حمافـظــة الداخلية
�ص.ب : 48 ر.ب : 619

هاتـف رقــم : 99241677
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 

امل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
نا�ضر بن حممد بن عبداللـه الكندي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية 

ل�ضركة زاهر بن عبداللـه الكندي ونا�ضر بن حممد الكندي - ت�ضامنية
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة زاهر بن عبداللـه  الكندي  يعلـن نا�سر بن حممد بن عبداللـه 
الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلـة لدى  الكندي - ت�سامنية  الكندي ونا�سر بن حممد 
بالرقـم 5017300 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/8م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة نزوى - حمافـظــة الداخلية

�ص.ب : 500 ر.ب : 611
هاتـف رقــم : 99440289

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 

امل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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�ضامل بن حمود بن �ضامل اأمبوعلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة موا�ضم نزوى للتجارة - ت�ضامنية
يعلـن �سامل بن حمود بن �سامل اأمبوعلي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة موا�سم نزوى للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1105765 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/13م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة نزوى - حمافـظــة الداخلية
�ص.ب : 28 ر.ب : 611

هاتـف رقــم : 99550605
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 

امل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�ضعود بن عبداللـه بن �ضامل ال�ضليمي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية 

ل�ضركة علي بن خمي�ص بن عبيد ال�ضليمي و�ضريكه للتجارة - ت�ضامنية
يعلـن �سعود بن عبداللـه بن �سامل ال�سليمي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة علي بن خمي�س بن 
الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة  و�سريكه  ال�سليمي  عبيد 
بالرقـم 5033195 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/12م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة اإزكي - حمافـظــة الداخلية

هاتـف رقــم : 95439544
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 

امل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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هود بن ماجد بن �ضعيد املحروقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة منور نزوى للتجارة - ت�ضامنية
يعلـن هود بن ماجد بن �سعيد املحروقي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة منور نزوى للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 5078482 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/14م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

دار�ص - واليـة نزوى - حمافـظــة الداخلية
�ص.ب : 263 ر.ب : 116

هاتـف رقــم : 92611266
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 

امل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
خلف بن �ضيف بن حممد احلوقاين

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأ�ضوار العقر الذهبية - ت�ضامنية

يعلـن خلف بن �سيف بن حممد احلوقاين اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأ�سوار العقر الذهبية - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1190027 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/14م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة نزوى - حمافـظــة الداخلية
�ص.ب : 1561 ر.ب : 611
هاتـف رقــم : 99211772

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 

امل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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�ضعود بن م�ضعود بن را�ضد التوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضفاء زكيت للتجارة واملقاوالت �ص.م.م
للتجارة  �سركـــة �سفاء زكيت  يقـوم بت�سفـية  اأنـه  التوبي  را�سد  �سعود بن م�سعود بن  يعلـن 
واملقاوالت �س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1080153 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/5م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
واليـة اإزكي  - حمافـظــة الداخلية

�ص.ب : 32 ر.ب : 614
هاتـف رقــم : 99339963

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 

امل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة روابي زكيت للتجارة - ت�ضامنية

يعلـن �سعود بن م�سعود بن را�سد التوبي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة روابي زكيت للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 5090121 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/5م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة اإزكي  - حمافـظــة الداخلية
�ص.ب : 32 ر.ب : 614

هاتـف رقــم : 99339963
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 

امل�ضفــي على العنوان امل�سار اإليه .
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عبيد بن عبداللـه بن عبيد اجلديدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأرزاق البحر للتجارة - ت�ضامنية
البحـــر  اأرزاق  �سركـــة  بت�سفـية  يقــــوم  اأنـــه  اجلديــدي  عبيــد  بــن  عبداللـه  بن  عبيــد  يعلـن 
للتجـارة - ت�سامنيــة ، وامل�سجلــــة لدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقــــم 1103984 ، وفقا 
الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  وللم�سفـي وحده حق متثيل   ، املوؤرخ 2018/3/1م  ال�سركاء  التفاق 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
واليـة بهالء - حمافـظــة الداخلية

هاتـف رقــم : 97740433
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 

امل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�ضعيد بن م�ضعود بن الفـي العربي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية 

ل�ضركة حممد بن �ضعيد بن حممد الكمياين و�ضريكه للتجارة - ت�ضامنية
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة حممد بن �سعيد بن  يعلـن �سعيد بن م�سعود بن الفـي العربي 
الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة  و�سريكه  الكمياين  حممد 
بالرقـم 5051029 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/11م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
مرفع دار�ص - واليـة نزوى - حمافـظــة الداخلية

�ص.ب : 512 ر.ب : 611 
هاتـف رقــم : 95686652

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 

امل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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خمي�ص بن من�ضور بن خمي�ص الدغي�ضي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة خمي�ص الدغي�ضي و�ضريكه للتجارة - ت�ضامنية
يعلن خميــ�س بن من�سـور بن خمي�س الدغي�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة خمــــي�س الدغي�سي 
و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1667130 ، 
وفقــا التفــاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 2018/3/17م ، وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فــــي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة نزوى - حمافـظــة الداخلية

�ص.ب : 46 ر.ب : 611
هاتـف رقــم : 99338765

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 

امل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�ضامل بن �ضعيد بن �ضباع الفرقاين 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية 

ل�ضركة حمد و�ضامل اأبناء �ضعيد بن �ضباع الفرقاين للتجارة - ت�ضامنية
اأبناء �سعيد بن  اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة حمد و�سامل  الفرقاين  �سباع  يعلـن �سامل بن �سعيد بن 
الـتجــــاري بالرقــــم  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلــــة لدى  �سباع الفرقانـي للتجــارة - ت�سامنية 
5045592 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/14م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة 
تتعلق  التي  االأمور  كافة  فـي  امل�سفـي  وعلـــى اجلميع مراجعة   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة نزوى - حمافـظــة الداخلية

هاتـف رقــم : 94458881
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 

امل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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اأحمد بن عبداللـه بن حمد ال�ضناين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ما�ضة اإزكي - ت�ضامنية
يعلـــن اأحمـــــد بن عبداللـــــه بن حمــــــد ال�سنانـــي اأنــــه يقـــــوم بت�سفـية �سركـــة ما�ســـــة اإزكــــــي - 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـــم 1118143 ، وفقا التفاق ال�سركـــاء 
املوؤرخ 2018/3/12م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة نزوى - حمافـظــة الداخلية
هاتـف رقــم : 98855633

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 

امل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�ضهاب بن ذياب بن �ضلطان الربطماين

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع اأ�ضائل ال�ضرق الالمع - ت�ضامنية

اأ�سائل  �سركـــة م�ساريع  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  الربطماين  �سلطان  بن  ذياب  بن  �سهاب  يعلـن 
ال�سرق الالمع - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1150259 ، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/22م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
واليـة منح - حمافـظــة الداخلية

�ص.ب : 231 ر.ب : 619
هاتـف رقــم : 92229766

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 

امل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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�ضهيل بن �ضامل بن م�ضعود فا�ضل 
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة ن�ضائم كزميم للتجارة 
يعلـن �سهيــل بن �سالــم بن م�سعــود فا�ســل اأنـــه يقـوم بت�سفـية �سركـــة ن�سائم كزميــم للتجارة , 
, وللم�سفـي وحده حق متثيل  بالرقـم 1009190  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلـة لدى 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتـف رقــم : 99290996

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

�مل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�ضامل بن علي بن �أ�ضلم �لعمري

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة �ل�ضر�ب �ملتحدة للتجارة و�ملقاوالت - ت�ضامنية

يعلـن �سامل بن علي بن اأ�سلم العمري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة ال�سراب املتحدة للتجارة 
واملقـاولت - ت�سامنيــة , وامل�سجلـــة لــدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقـــم 1042000 , وفقــا 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/27م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
هاتـف رقــم : 99699117

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

�مل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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حممد بن �ضامل بن م�ضعود �لكثريي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة �آل م�ضعود للتجارة 
 , للتجارة  م�سعود  اآل  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  الكثريي  م�سعود  بن  �سامل  بن  حممد  يعلـن 
املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ,  2006286 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة 
وعلـــى   , الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   , 2018/3/29م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

هاتـف رقــم : 99494925
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

�مل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
علي بن �ضامل بن علي �ملهري

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة بربزوم �ملتحدة للتجارة و�ملقاوالت

للتجارة  املتحدة  بربزوم  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  املهري  علي  بن  �سامل  بن  علي  يعلـن 
واملقاولت , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1128052 , وللم�سفـي وحده 
, وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة  اأمام الغـري  حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
واليـة �ضاللة - حمافـظــة ظفار

هاتـف رقــم : 93899994
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

�مل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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بخيت بن �ضهيل بن �ضعيد عمو�ش
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة �ضحوة �ضليم للتجارة 
 , للتجارة  �سليم  �سحوة  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  عمو�ش  �سعيد  بن  �سهيل  بن  بخيت  يعلـن 
املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ,  1292068 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة 
وعلـــى   , الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   , 2018/2/21م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

�ش.ب : 214 ر.ب : 432
هاتـف رقــم : 99477907

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

�مل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
عبد�للـه بن �ضالم بن مربوك �لعامري

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة �أطالل نزوى للتجارة - ت�ضامنية

يعلـن عبداللـه بــن �ســالم بن مبــروك العامــري اأنـــه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأطــالل نـــزوى 
للتجــارة - ت�سامنيــة , وامل�سجلــــة لــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـــم 5116899 , وفقـــا 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/28م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
هاتـف رقــم : 95501092

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

�مل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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هاين بن بخيت بن �ضعيد �لربعمي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�ضفـية 
ل�ضركة بخيت بن �ضعيد �ضهيل �لربعمي و�أوالده للتجارة و�ملقاوالت

يعلـن هاين بن بخيت بن �سعيد الربعمي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة بخيــت بن �سعيــد �سهيل 
الربعمــــي واأولده للتجــــارة واملقــاولت , وامل�سجلـــة لــدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجــــاري بالرقـــم 
2072408 , وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/28م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة 
تتعلق  التي  الأمور  كافة  فـي  امل�سفـي  وعلـــى اجلميع مراجعة   , الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
واليـة �ضاللة - حمافـظــة ظفار

هاتـف رقــم : 99090074
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

�مل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
حفيظ بن �ضامل بن �أحمد �آل �إبر�هيم

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة �ضفاف �ل�ضرق للتجارة 

يعلـن حفيظ بن �سالـم بن اأحمــد اآل اإبراهيــم اأنـــه يقـــوم بت�سفـية �سركـــة �سفـــاف ال�ســرق 
للتجارة , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 2184427 , وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
واليـة �ضاللة - حمافـظــة ظفار

هاتـف رقــم : 99099136
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

�مل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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ح�ضن بن �أحمد بن بخيت تبوك
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة جمح �ل�ضاملة للتجارة - ت�ضامنية
 - للتجارة  ال�ساملة  �سركة جمح  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  تبوك  اأحمد بن بخيت  بن  يعلـن ح�سن 

ت�سامنية , وامل�سجلـة لـدى اأمانـــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1147330 , وفقا لتفاق ال�سركاء 
اأمام الغـري ,  , وللم�سفـــي وحــده حــق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـيــة  املـــوؤرخ 2018/3/29م 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
هاتـف رقــم : 92600377

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

�مل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�أحمد بن �ضامل بن �أحمد �جلعدي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة �أحمد �ضامل �أحمد �جلعدي و�ضريكه للتجارة

يعلـن اأحمد بن �سامل بن اأحمـــد اجلعــــدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأحمـــد �سالــــم اأحمــــد 
اجلعدي و�سريكــه للتجارة , وامل�سجلـــة لــدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجـــاري بالرقـــم 1143493 , 
, وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
واليـة �ضاللة - حمافـظــة ظفار

هاتـف رقــم : 99099142
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

�مل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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�ضهيل بن م�ضلم بن �ضليمون قطن 
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة �ضهيل بن م�ضلم �ضليمون و�أوالده للتجارة
يعلـن �سهيل بن م�سلم بن �سليمون قطن اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سهيل بن م�سلم �سليمون 
واأولده للتجارة , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 2035774 , وفقا لتفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   , 2018/2/27م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
هاتـف رقــم : 92623333

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

�مل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
حم�ضن بن علي بن ناجي �ليافعي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة �مل�ضد�قية �ملتحدة للتجارة 

يعلـــن حم�ســن بن علــي بن ناجــي اليافعــي اأنـــه يقـــوم بت�سفـية �سركـــة امل�سداقيــة املتحــدة 
للتجارة , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1063462 , وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/28م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

هاتـف رقــم : 92226062
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

�مل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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عبد�لـله بن علي بن �ضعيد �ل�ضعيدي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة بر�ري �ضحم �لذهبية للتجارة و�ملقاوالت 
يعلـن عبدالـله بن علي بن �سعيد ال�سعيدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة براري �سحم الذهبية 
للتجارة واملقاولت , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1084587 , وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/5م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
هاتـف رقــم : 92779979

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

�مل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة �أنو�ر �جلنوب �ملتكاملة للتجارة �لعامة 

يعلـن عبدالـله بن علي بن �سعيد ال�سعيدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأنوار اجلنوب املتكاملة 
للتجارة العامة , وامل�سجلـــة لــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقـم 1287190 , وفقــا لتفــاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/5م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
هاتـف رقــم : 92779979

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

�مل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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بدر بن خلفان بن �سعيد احلامتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالئع املجد ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة طالئع املجد ال�ساملة  يعلـن بدر بن خلفان بن �سعيد احلامتي 
وفقا   ،  1182951 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  وللم�سفـي وحده حق متثيل   ، املوؤرخ 2018/3/5م  ال�سركاء  التفاق 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
واليـة الر�ستاق - حمافـظــة جنوب الباطنة

هاتـف رقــم : 92943242
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 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ساتني النزوح للتجارة - ت�سامنية
يعلـن بدر بن خلفان بن �سعيد احلامتي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة ب�ساتني النزوح للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1079349 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/15م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة الر�ستاق - حمافـظــة جنوب الباطنة
�ص.ب : 506 ر.ب : 318

هاتـف رقــم : 99108077
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 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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منذر بن �ضعود بن هالل �ل�ضق�ضي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة ما ور�ء �جلبال للتجارة - تو�ضية
يعلـن منذر بن �سعود بن هالل ال�سق�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة ما وراء اجلبال للتجارة - 
تو�سية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1521470 , وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �لر�ضتاق - حمافظــة جنوب �لباطنة

�ش.ب : 490 ر.ب : 318
هاتـف رقــم : 97070001

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

�مل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
خلفان بن �ضلطان بن حمد �جلنيبي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة ملك �لبادية للتجارة - ت�ضامنية

يعلـن خلفان بن �سلطان بن حمد اجلنيبي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة ملك البادية للتجارة - 
ت�سامنية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1117687 , وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/13م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

واليـة منح - حمافـظــة �لد�خلية
�ش.ب : 251 ر.ب : 619

هاتـف رقــم : 95059893
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

�مل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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�أحمد بن عو�ش بن بخيت �لربعمي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة ري�ضوت لالأ�ضمدة �ش.م.م
لالأ�سمدة  ري�سوت  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  الربعمي  بخيت  بن  عو�ش  بن  اأحمد  يعلـن 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 2110377 , وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/28م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

واليـة �ضاللة - حمافـظــة ظفار
هاتـف رقــم : 99090074

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

�مل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�ضامل بن �أحمد بن حماد قطن

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة �لقروي للتجارة 

يعلـن �سامل بن اأحمد بن حماد قطن اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة القروي للتجارة , وامل�سجلـة 
اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 2014190 , وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/18م ,  لدى 
, وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
واليـة �ضاللة - حمافـظــة ظفار

هاتـف رقــم : 95400600
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

�مل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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غ�ضان بن ر�ضدي بن ن�ضيب �لعويرة
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة برج �ل�ضالم للتجارة - ت�ضامنية
يعلـن غ�سان بن ر�سدي بن ن�سيب العويرة اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة برج ال�سالم للتجارة - 
ت�سامنية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 2066246 , وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/2/13م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

واليـة �ضاللة - حمافـظــة ظفار
�ش.ب : 2550 ر.ب : 211
هاتـف رقــم : 95311880

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

�مل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�ضامل بن �ضعيد بن م�ضلم �ملع�ضني

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة و�حة �الأنبار للتجارة و�ملقاوالت

يعلن �سامل بن �سعيد بن م�سلم املع�سنــي اأنـــه يقـــوم بت�سفـية �سركـــة واحـــة الأنبـار للتجـــارة 
واملقاولت , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1033783 , وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/2/21م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

هاتـف رقــم : 99677881
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

�مل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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عقيل بن �ضهل بن عقيل باعلوي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة ملار �خلليج للتجارة و�لنقل �ش.م.م
يعلـن عقيل بن �سهل بن عقيل باعلوي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة ملار اخلليج للتجارة والنقل 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1061264 , وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/2/21م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

�ش.ب : 394 ر.ب : 211
هاتـف رقــم : 96527777 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

�مل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
عبد�للـه بن علي بن عبد�للـه �لنجار

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة �لنجار ملنتجات �ل�ضلب �ش.م.م

يعلـن عبداللـه بن علي بن عبداللـه النجار اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة النجار ملنتجات ال�سلب 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 2148587 , وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/27م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

هاتـف رقــم : 99344790
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

�مل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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بخيت بن �أحمد بن عبد�للـه �جلحفلي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة مروج جبل �لقمر للتجارة و�ملقاوالت 
يعلـن بخيت بن اأحمد بن عبداللـه اجلحفلي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة مروج جبل القمر 
للتجارة واملقاولت , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 2171783 , وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/7م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
�ش.ب : 1390 ر.ب : 211
هاتـف رقــم : 92511340

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

�مل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
نا�ضر بن علي بن حمود �ملالكي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة �أجو�ء �لظفرة �حلديثة لالإعمار و�الإن�ضاء�ت

يعلـن نا�سر بن علـي بن حمــود املالكـي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأجــواء الظفـــرة احلديثــة 
لالإعمــار والإن�ســاءات , وامل�سجلـــة لـدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقــــم 1125270 , وفقـــا 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/25م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
واليـة �لقابل - حمافـظــة �ضمال �ل�ضرقية

هاتـف رقــم : 93499995
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

�مل�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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اأحمد بن را�شد بن علي ال�شحي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية ل�شركة ال�شحي واملقبايل للتجارة - ت�شامنية
يعلن اأحمد بن را�سد بن علي ال�سحي اأنــه يقـوم بت�سفــية �سركة ال�سحي واملقبايل للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لدى اأمانة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1060950 ،  وللم�سفـــي وحـــده 
حــق متثــيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفية اأمام الغـــيــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفــــي فـي كافـــة 

الأمــــور الــتــي تتعلــق باأعمــــال ال�سركــــــة علـــى العنوان الآتـي : 
 والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ص.ب : 21 ر.ب : 321
هاتف رقم : 92207963 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

فهد بن �شلطان بن را�شد ال�شبلي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية ل�شركة روائع اليم للتجارة - ت�شامنية
اأنــه يقـوم بت�سفــية �سركة روائع اليــم للتجــارة -  يعلن فهد بن �سلطان بن را�سد ال�سبلي 
ت�سامنيـــة ، وامل�سجلـــــة لــدى اأمانة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1142037 ،  وللم�سفـــي وحـــده 
حــق متثــيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفية اأمام الغـــيــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفــــي فـي كافـــة 

الأمــــور الــتــي تتعلــق باأعمــــال ال�سركــــــة علـــى العنوان الآتـي : 
 والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ص.ب : 55 ر.ب : 311
هاتف رقم : 98088883 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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علي بن حممد بن را�شد ال�شناين
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية ل�شركة م�شاريع علي ال�شناين احلديثة �ص.م.م
يعلن علي بن حممد بن را�ســد ال�سنانــي اأنــه يقـــوم بت�سفــية �سركــة م�ساريــع علــي ال�سنانــي 
احلديثة �ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1123611 ،  وللم�سفـــي 
وحـــده حــق متثــيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفية اأمام الغـــيــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفــــي 

فـي كافـــة الأمــــور الــتــي تتعلــق باأعمــــال ال�سركــــــة علـــى العنوان الآتـي : 
 املعبيلة اجلنوبية - والية ال�شيب 

�ص.ب : 409 ر.ب : 326
هاتف رقم : 95275883 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

�شالح بن حممد بن عبدالرحمن البلو�شي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية ل�شركة �شحار للم�شاريع املثالية �ص.م.م
يعلن �سالح بن حممد بن عبدالرحمن البلو�سي اأنــه يقـوم بت�سفــية �سركة �سحار للم�ساريع 
املثالية �ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1107755 ،  وللم�سفـــي 
وحـــده حــق متثــيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفية اأمام الغـــيــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفــــي 

فـي كافـــة الأمــــور الــتــي تتعلــق باأعمــــال ال�سركــــــة علـــى العنوان الآتـي : 
والية �شحار - مركز الوالية

�ص.ب : 644 ر.ب : 322
هاتف رقم : 96677493 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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الوليد بن حممد بن علي الربماين
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية ل�شركة خمابز املدينة - ت�شامنية
يعلـــن الوليـــد بن حممــد بن علـــي الربمانـــي اأنــه يقـــوم بت�سفــية �سركة خمابز املدينة - 
ت�سامنيــــة ، وامل�سجلـــــة لــدى اأمانـــة ال�سجــــــل الـتجـــــاري بالرقـــــم 3146456 ،  وللم�سفـــــــي 
وحـــده حــق متثــيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفية اأمام الغـــيــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفــــي 

فـي كافـــة الأمــــور الــتــي تتعلــق باأعمــــال ال�سركــــــة علـــى العنوان الآتـي : 
والية �شحار - مركز الوالية
�ص.ب : 19322 ر.ب : 311
هاتف رقم : 99421440 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

�شامل بن حممد بن �شامل البادي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية ل�شركة اإعمار الربج املميز �ص.م.م
يعلن �سامل بن حممد بن �سامل البادي اأنــه يقـوم بت�سفــية �سركة اإعمار الربج املميز �ش.م.م ، 
وامل�سجلـة لــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجاري بالرقـم 1050104 ،  وللم�سفي وحـده حــق متثــيـــل 
الأمــــور  كافـــة  فـي  امل�سفــــي  ، وعلى اجلميع مراجعــة  الغـــيــر  اأمام  الت�سفية  فـي  ال�سركـــة 

الــتــي تتعلــق باأعمــــال ال�سركــــــة علـــى العنوان الآتـي : 
والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ص.ب : 2 ر.ب : 321
هاتف رقم : 95768220 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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نا�شر بن حممد بن زهران النبهاين
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية ل�شركة بوارق االأيام للتجارة - ت�شامنية
يعلــن نا�ســر بن حممـــد بن زهـــران النبهانــــي اأنــه يقــــوم بت�سفــيــة �سركـــة بــــوارق الأيـــام 
للتجـــارة - ت�سامنيـــة ، وامل�سجلـــــة لــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجاري بالرقـم 5106192 ،  وفقـــا 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/22م ، وللم�سفي وحـده حــق متثــيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفية 
باأعمــــال  تتعلــق  الــتــي  الأمــــور  كافـــة  فـي  امل�سفــــي  مراجعــة  اجلميع  وعلى   ، الغـــيــر  اأمام 

ال�سركــــــة علـــى العنوان الآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 99073191 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

داود بن �شليمان بن �شامل اخلرو�شي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية ل�شركة مدينة نزوى الوطنية - ت�شامنية
يعلــن داود بــن �سليمــان بــن �سالـــم اخلرو�ســـي اأنــه يقــــوم بت�سفــيـــة �سركـــة مدينـــة نزوى 
الوطنية - ت�سامنية ، وامل�سجلـــــة لــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجاري بالرقـم 1075342 ،  وفقـــا 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/6م ، وللم�سفي وحـده حــق متثــيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفية 
باأعمــــال  تتعلــق  الــتــي  الأمــــور  كافـــة  فـي  امل�سفــــي  مراجعــة  اجلميع  وعلى   ، الغـــيــر  اأمام 

ال�سركــــــة علـــى العنوان الآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 99221778 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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خمي�ص بن �شالح بن خمي�ص الكندي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية ل�شركة وادي الزهور للم�شاريع ال�شاملة - ت�شامنية
يعلن خمي�ش بن �سالح بن خمي�ش الكندي اأنــه يقــــوم بت�سفيـة �سركـة وادي الزهور للم�ساريع 
ال�ساملة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1117860 ، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/21م ، وللم�سفي وحـده حــق متثــيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفية اأمام 
الغـــيــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفــــي فـي كافـــة الأمــــور الــتــي تتعلــق باأعمــــال ال�سركــــــة 

علـــى العنوان الآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 1062 ر.ب : 611
هاتف رقم : 99716380 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

�شامل بن اأحمد بن حمود املحروقي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية ل�شركة يافا الدولية �ص.م.م
يعلن �سامل بن اأحمد بن حمود املحروقي اأنــه يقــــوم بت�سفيـة �سركـة يافا الدولية �ش.م.م ، 
وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1140165 ، وفقــــا لتفـــاق ال�سركـــاء املــــوؤرخ 
وعلى   ، الغـــيــر  اأمام  الت�سفية  فـي  ال�سركـــة  متثــيـــل  حــق  وحـده  وللم�سفي   ، 2018/3/6م 
اجلميع مراجعــة امل�سفــــي فـي كافـــة الأمــــور الــتــي تتعلــق باأعمــــال ال�سركــــــة علـــى العنوان 

الآتـي : 
والية بهالء - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 249 ر.ب : 612
هاتف رقم : 99411434 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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�شهاب بن ذياب بن �شلطان الربطماين
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية ل�شركة م�شاريع هجن العا�شفة �ص.م.م
�سركـة م�ساريــع هجــن  بت�سفيـة  يقــــوم  اأنــه  الربطماين  �سلطان  بن  ذياب  بن  �سهاب  يعلن 
العا�سفة �ش.م.م ، وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1151951 ، وفقــــا لتفـــاق 
ال�سركـــاء املــــوؤرخ 2018/2/22م ، وللم�سفي وحـده حــق متثــيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفية اأمام 
الغـــيــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفــــي فـي كافـــة الأمــــور الــتــي تتعلــق باأعمــــال ال�سركــــــة 

علـــى العنوان الآتـي : 
والية منح - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 231 ر.ب : 619
هاتف رقم : 92229766 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

اإعــــــــــالن
عـن بدء اأعـمال الت�شفية ل�شركة هجن العا�شفة للم�شاريع ال�شاملة -ت�شامنية

العا�سفة  �سركـة هجن  بت�سفيـة  يقــــوم  اأنــه  الربطماين  �سلطان  بن  ذياب  بن  �سهاب  يعلن 
للم�ساريع ال�ساملة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1150237 ، 
وفقــــا لتفـــاق ال�سركـــاء املــــوؤرخ 2018/2/22م ، وللم�سفي وحـده حــق متثــيـــل ال�سركـــة فـي 
تتعلــق  الــتــي  الأمــــور  كافـــة  فـي  امل�سفــــي  ، وعلى اجلميع مراجعــة  الغـــيــر  اأمام  الت�سفية 

باأعمــــال ال�سركــــــة علـــى العنوان الآتـي : 
والية منح - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 231 ر.ب : 619
هاتف رقم : 92229766 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

-250-



اجلريدة الر�سمية العدد )1239(

اإعــــــــــالن
عـن بدء اأعـمال الت�شفية ل�شركة دوحة املحيط للتجارة - ت�شامنية

املحيط  دوحة  �سركـة  بت�سفيـة  يقــــوم  اأنــه  الربطماين  �سلطان  بن  ذياب  بن  �سهاب  يعلن 
للتجـــارة - ت�سامنيـــة ، وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـم 1105824 ، وفقــــا 
فـي  ال�سركـــة  متثــيـــل  حــــق  وحــــده  وللم�سفـــي   ، 2018/3/4م  املــــــوؤرخ  ال�سركـــــاء  لتفــــاق 
تتعلــق  الــتــي  الأمــــور  كافـــة  فـي  امل�سفــــي  ، وعلى اجلميع مراجعــة  الغـــيــر  اأمام  الت�سفية 

باأعمــــال ال�سركــــــة علـــى العنوان الآتـي : 
والية منح - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 231 ر.ب : 619
هاتف رقم : 92229766 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

اإعــــــــــالن
عـن بدء اأعـمال الت�شفية ل�شركة اأ�شائل اخلليج للم�شاريع ال�شاملة - ت�شامنية

اخلليج  اأ�سائل  �سركـة  بت�سفيـة  يقــــوم  اأنــه  الربطماين  �سلطان  بن  ذياب  بن  �سهاب  يعلن 
للم�ساريع ال�ساملة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـم 1134685 ، 
وفقا لتفـاق ال�سركـــاء املــــوؤرخ 2018/2/22م ، وللم�سفي وحـده حــق متثــيـــل ال�سركـــة فـي 
تتعلــق  الــتــي  الأمــــور  كافـــة  فـي  امل�سفــــي  ، وعلى اجلميع مراجعــة  الغـــيــر  اأمام  الت�سفية 

باأعمــــال ال�سركــــــة علـــى العنوان الآتـي : 
والية منح - حمافظة الداخلية

�ص.ب :231 ر.ب : 619
هاتف رقم : 92229766 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

-251-



اجلريدة الر�سمية العدد )1239(

خلفان بن �شلطان بن حمد اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية ل�شركة رمال بوادي اجلنوب - تو�شية
يعلن خلفان بن �سلطان بن حمد اجلنيبي اأنــه يقــــوم بت�سفيـة �سركـة رمال بوادي اجلنوب - 
تو�سية ، وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1104761 ، وفقــــا لتفـــاق ال�سركـــاء 
املــــوؤرخ 2018/3/13م ، وللم�سفي وحـده حــق متثــيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفية اأمام الغـــيــر ، 
وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفــــي فـي كافـــة الأمــــور الــتــي تتعلــق باأعمــــال ال�سركــــــة علـــى 

العنوان الآتـي : 
والية منح - حمافظة الداخلية

�ص.ب :251 ر.ب : 619
هاتف رقم : 95059893 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

�شعيد بن �شالم بن �شعيد احل�شرمي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية ل�شركة روابي حلفني للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
اأنــه يقــــوم بت�سفيــــة �سركـــــة روابـــي حلفـــني  يعلن �سعيد بن �سالم بن �سعيــد احل�سرمـــي 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 5146763 ، 
وفقــــا لتفـــاق ال�سركـاء املــــوؤرخ 2018/3/14م ، وللم�سفي وحـده حــق متثــيـــل ال�سركـــة فـي 
تتعلــق  الــتــي  الأمــــور  كافـــة  فـي  امل�سفــــي  ، وعلى اجلميع مراجعــة  الغـــيــر  اأمام  الت�سفية 

باأعمــــال ال�سركــــــة علـــى العنوان الآتـي : 
والية �شمائل - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 92333424 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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�شعيد بن �شعود بن خمي�ص العبيداين
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية 
ل�شركة �شعيد بن �شعود العبيداين واأوالده للتجارة - ت�شامنية

اأنــه يقــــوم بت�سفيــــة �سركـــــة �سعيد بن �سعود  يعلن �سعيد بن �سعود بن خمي�ش العبيداين 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلة   ، ت�سامنية   - للتجارة  واأولده  العبيداين 
، وللم�ســـفي وحـــده حــق متثــيـــل  املــــوؤرخ 2018/2/8م  ال�سركـاء  ، وفقــــا لتفـــاق   5082757
الأمــــور  فـــي كافـــة  امل�سفــــي  ، وعلى اجلميع مراجعــة  الغـــيــر  اأمام  الت�سفية  ال�سركـــة فـي 

الــتــي تتعلــق باأعمــــال ال�سركــــــة علـــى العنوان الآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 660 ر.ب : 611
هاتف رقم : 99368853 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

حممد بن اإبراهيم بن هالل البو�شعيدي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية ل�شركة اخلليج االأهلية �ص.م.م
يعلن حممد بن اإبراهيم بن هالل البو�سعيدي اأنــه يقــــوم بت�سفيــــة �سركـــــة اخلليج الأهلية 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1015903 ، وفقــــا لتفـــاق ال�سركـاء 
املــــوؤرخ 2018/3/11م ، وللم�ســـفي وحـــده حــق متثــيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفية اأمام الغـــيــر ، 
وعلــى اجلمـــيع مراجعــة امل�سفــــي فـــي كافـــة الأمــــور الــتــي تتعلــق باأعمــــال ال�سركــــــة علـــى 

العنوان الآتـي : 
الروي�شية - والية نزوى 

هاتف رقم : 99789998 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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جمال بن عامر بن �صامل ال�صقري
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�صفية 
ل�صركة ورثة عامر بن �صامل بن عامر ال�صقري للتجارة - تو�صية

يعلن جمال بـــن عامــر بن �سامل ال�سقري اأنــه يقــــوم بت�سفيــة �سركـة ورثة عامر بــن �سامل بن 
الـتجـــــاري بالرقـــم  ال�سجــــــل  اأمانـــــة  لــــدى  ، وامل�سجلــة  عامر ال�سقري للتجارة - تو�سية 
حــق متثــيـــل  وحـــده  وللم�ســـفي   ، املــــوؤرخ 2018/3/14م  ال�سركـاء  وفقا التفاق   ،  5068690
االأمــــور  فـــي كافـــة  امل�سفــــي  ، وعلى اجلميع مراجعــة  الغـــيــر  اأمام  الت�سفية  ال�سركـــة فـي 

الــتــي تتعلــق باأعمــــال ال�سركــــــة علـــى العنوان االآتـي : 
�صوت - والية نزوى

�ص.ب : 1270 ر.ب : 611
هاتف رقم : 92884475 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي

�صليمان بن �صامل بن �صويلم الهطايل
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�صفية 
ل�صركة �صليمان بن �صامل بن �صويلم الهطايل واأوالده للتجارة - تو�صية

يعلن �سليمان بن �سامل بن �سويلم الهطايل اأنــه يقــــوم بت�سفيــة �سركـة �سليمان بن �سامل بن 
�سويلــم الهطالـــي واأوالده للتجـــارة - تو�سيـــة ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجـــــاري 
وللم�ســـفي وحـــده حــق   ، املــــوؤرخ 2018/2/18م  ال�سركـاء  ، وفقا التفاق  بالرقـــم 1081878 
فـــي كافـــة  امل�سفــــي  ، وعلى اجلميع مراجعــة  الغـــيــر  اأمام  الت�سفية  ال�سركـــة فـي  متثــيـــل 

االأمــــور الــتــي تتعلــق باأعمــــال ال�سركــــــة علـــى العنوان االآتـي : 
والية احلمراء - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 8 ر.ب : 617
هاتف رقم : 99733487 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي
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حمد بن �سليمان بن حمد البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة زهور الردة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن حمد بن �سليمان بن حمد البو�سعيدي اأنــه يقــــوم بت�سفيــة �سركـة زهور الردة للتجارة 
 ، بالرقـــم 5077605  الـتجـــــاري  ال�سجــــــل  اأمانـــــة  لــــدى  ، وامل�سجلــة  واملقاوالت - ت�سامنية 
وفقا التفاق ال�سركـاء املــــوؤرخ 2018/3/21م ، وللم�ســـفي وحـــده حــق متثــيـــل ال�سركـــة فـي 
الــتــي تتعلــق  فـــي كافـــة االأمــــور  ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفــــي  الغـــيــر  اأمام  الت�سفية 

باأعمــــال ال�سركــــــة علـــى العنوان االآتـي : 
عز - والية منح 

�ص.ب : 487 ر.ب : 614
هاتف رقم : 71110173 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

عبداللـه بن �سنان بن �سليمان الديهني
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة حرب القلم للتجارة - تو�سية
يعلن عبداللـه بن �سنان بن �سليمان الديهني اأنه يقـوم بت�سفيــة �سركـة حرب القلم للتجارة - 
تو�سيـــة ، وامل�سجلـــــة لــــــدى اأمانــــــة ال�سجــــــل الـتجـــــاري بالرقـــــم 1034166 ، وفقـــا التفـــاق 
ال�سركـاء املــــوؤرخ 2018/3/5م ، وللم�ســـفي وحـــده حــق متثــيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفية اأمام 
الغـــيــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفــــي فـــي كافـــة االأمــــور الــتــي تتعلــق باأعمــــال ال�سركــــــة 

علـــى العنوان االآتـي : 
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط 

�ص.ب : 1192 ر.ب : 130
هاتف رقم : 99317655 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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اأحمد بن عبداللـه بن حمد ال�شناين
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية ل�شركة الطليعة املتحدة - ت�شامنية
اأنه يقـــوم بت�سفيــة �سركــــة الطليعة املتحدة -  يعلن اأحمد بن عبداللـه بن حمد ال�سناين 
ت�سامنيــــة ، وامل�سجلــــــة لــــــدى اأمانــــــة ال�سجـــــــل الـتجـــــاري بالرقــــــم 1078806 ، وفقـــا لتفـــاق 
ال�سركـاء املــــوؤرخ 2018/3/12م ، وللم�ســـفي وحـــده حــق متثــيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفية اأمام 
الغـــيــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفــــي فـــي كافـــة الأمــــور الــتــي تتعلــق باأعمــــال ال�سركــــــة 

علـــى العنوان الآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية 

هاتف رقم : 98855633 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

حمود بن حمد بن حميد اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية ل�شركة جنوب اأبها للتجارة - ت�شامنية
يعلن حمود بن حمد بن حميد اجلنيبي اأنه يقـــوم بت�سفيــة �سركــــة جنوب اأبها للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــــة لــــــدى اأمانــــــة ال�سجـــــــل الـتجـــــاري بالرقــــــم 1060901 ، وفقـــا لتفـــاق 
ال�سركــــاء املــــوؤرخ 2017/12/25م ، وللم�ســـفــي وحـــده حــق متثــيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفية 
باأعمــــال  تتعلــق  الــتــي  الأمــــور  كافـــة  فـــي  امل�سفــــي  وعلى اجلميع مراجعــة   ، الغـــيــر  اأمام 

ال�سركــــــة علـــى العنوان الآتـي : 
والية منح - حمافظة الداخلية 

هاتف رقم : 99029709 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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�شامل بن عبداللـه بن �شامل البو�شعيدي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية ل�شركة حارة البالد للتجارة - ت�شامنية
يعلن �سامل بن عبداللـه بن �سالــم البو�سعيـــدي اأنـــه يقـــوم بت�سفيــة �سركــــة حــــارة البـــالد 
اأمانــــــة ال�سجـــــــل الـتجـــــاري بالرقــــــم 5131340 ،  للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــــة لــــــدى 
وفقـــا لتفـــاق ال�سركــــاء املــــوؤرخ 2018/2/1م ، وللم�ســـفــي وحـــده حــق متثــيـــل ال�سركـــة فـي 
الــتــي تتعلــق  فـــي كافـــة الأمــــور  ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفــــي  الغـــيــر  اأمام  الت�سفية 

باأعمــــال ال�سركــــــة علـــى العنوان الآتـي : 
والية منح - حمافظة الداخلية 

�ص.ب : 221 ر.ب : 619
هاتف رقم : 99441482 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

�شامل بن �شعيد بن �شليمان احلجي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية 
ل�شركة �شليمان و�شامل اأبناء �شعيد بن �شليمان احلجي - ت�شامنية

يعلن �سامل بن �سعيد بن �سليمان احلجي اأنـــه يقـــوم بت�سفيــة �سركــــة �سليمان و�سامل اأبناء 
�سعيد بن �سليمان احلجي - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لـدى اأمانــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقــــم 
5048826 ، وفقـــا لتفـــاق ال�سركــــاء املــــوؤرخ 2018/2/17م ، وللم�ســـفــي وحـــده حــق متثــيـــل 
الأمــــور  فـــي كافـــة  امل�سفــــي  ، وعلى اجلميع مراجعــة  الغـــيــر  اأمام  الت�سفية  ال�سركـــة فـي 

الــتــي تتعلــق باأعمــــال ال�سركــــــة علـــى العنوان الآتـي : 
والية منح - حمافظة الداخلية 

�ص.ب : 2 ر.ب : 619
هاتف رقم : 99372181 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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علي بن زهران بن حممد ال�شيباين
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية ل�شركة خريات اأدم للتجارة - ت�شامنية
يعلن علي بن زهران بن حممد ال�سيباين اأنه يقوم بت�سفية �سركة خريات اأدم للتجارة - 
لتفاق  وفقـــا   ،  5104912 بالرقـــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــــة  لـدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنيـــة 
ال�سركــــاء املــــوؤرخ 2018/3/2م ، وللم�ســـفــي وحـــده حــق متثــيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفية اأمام 
الغـــيــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفــــي فـــي كافـــة الأمــــور الــتــي تتعلــق باأعمــــال ال�سركــــــة 

علـــى العنوان الآتـي : 
والية اأدم - حمافظة الداخلية 

هاتف رقم : 92623020 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

مبارك بن �شيف بن حمود الربيدي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية ل�شركة بهجة االأب�شار للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
يعلن مبارك بن �سيف بن حمود الربيدي اأنه يقوم بت�سفية �سركة بهجة الأب�سار للتجارة 
واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لـدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقم 5072697 ، وفقـــا 
فـي  ال�سركـــة  متثــيـــل  حــق  وحـــده  وللم�ســـفــي   ، 2018/2/26م  املــــوؤرخ  ال�سركــــاء  لتفـــاق 
الــتــي تتعلــق  فـــي كافـــة الأمــــور  ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفــــي  الغـــيــر  اأمام  الت�سفية 

باأعمــــال ال�سركــــــة علـــى العنوان الآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية 

�ص.ب : 406 ر.ب : 611
هاتف رقم : 99322909 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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�شليمان بن �شليم بن �شامل البو�شعيدي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية ل�شركة التجارة واخلدمات ال�شناعية �ص.م.م
يعلن �سليمان بن �سليم بن �سامل البو�سعيدي اأنه يقوم بت�سفية �سركة التجارة واخلدمات 
ال�سناعــــية �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 5105889 ، وفقـــا 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/22م ، وللم�سفــي وحـده حــق متثــيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفية 
الــتــي تتعلــق باأعمــــال  ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفــــي فـــي كافـــة الأمــــور  اأمــام الغـــيــــر 

ال�سركــــــة علـــى العنوان الآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية 

�ص.ب : 1444 ر.ب : 611
هاتف رقم : 96112929 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

خمي�ص بن من�شور بن خمي�ص الدغي�شي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية ل�شركة خمائل هيماء للتجارة - ت�شامنية
يعلن خمي�ش بن من�سور بن خمي�ش الدغي�سي اأنه يقـــوم بت�سفـــية �سركة خمائـــل هيمـــاء 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 5122562 ، وفقـــا 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/17م ، وللم�سفــي وحـده حــق متثــيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفية 
الــتــي تتعلــق باأعمــــال  ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفــــي فـــي كافـــة الأمــــور  اأمــام الغـــيــــر 

ال�سركــــــة علـــى العنوان الآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية 

�ص.ب : 46 ر.ب : 611
هاتف رقم : 99338765 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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خلفان بن �شلطان بن حمد اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية ل�شركة النهار اجلديد للتجارة - ت�شامنية
يعلن خلفان بن �سلطان بن حمد اجلنيبي اأنه يقوم بت�سفية �سركة النهار اجلديد للتجارة - 
اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1108275 ، وفقـــا لتفاق  لــــدى  ت�سامنية ، وامل�سجلــــة 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/13م ، وللم�سفــي وحـده حــق متثــيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفية اأمــام 
الغـــيــــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفــــي فـــي كافـــة الأمــــور الــتــي تتعلــق باأعمــــال ال�سركــــــة 

علـــى العنوان الآتـي : 
والية منح - حمافظة الداخلية 

�ص.ب : 251 ر.ب : 619
هاتف رقم : 95059893 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

هالل بن حمد بن عي�شى الكندي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية ل�شركة مبداء االبتكار للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
يعلن هالل بن حمد بن عي�سى الكندي اأنه يقوم بت�سفية �سركة مبــداء البتــكار للتجــارة 
واملقـــاولت - ت�سامنــــية ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1099730 ، 
فـي  ال�سركـــة  ، وللم�سفــي وحـده حــق متثــيـــل  املوؤرخ 2018/3/6م  ال�سركـــاء  وفقـــا لتفــاق 
الت�سفية اأمــام الغـــيــــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفــــي فـــي كافـــة الأمــــور الــتــي تتعلــق 

باأعمــــال ال�سركــــــة علـــى العنوان الآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية 

هاتف رقم : 92363704 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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�شيف بن نا�شر بن �شليمان احلارثي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية ل�شركة حميط اخلليج للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
يعلن �سيف بن نا�سر بن �سليمان احلارثي اأنه يقوم بت�سفية �سركة حميط اخلليج للتجارة 
 ، بالرقـــم 5115175  الـتجـــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــــة  لــــدى  وامل�سجلــــة   ، - ت�سامنية  واملقاولت 
وللم�سفــي وحـده حــق متثــيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفية اأمــام الغـــيــــر ، وعلى اجلميع مراجعــة 

امل�سفــــي فـــي كافـــة الأمــــور الــتــي تتعلــق باأعمــــال ال�سركــــــة علـــى العنوان الآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية 

هاتف رقم : 99377871 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

�شيف بن خليفة بن م�شعود البحري
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية 
ل�شركة �شيف بن خليفة بن م�شعود البحري واأخيه - ت�شامنية

يعلن �سيف بن خليفة بن م�سعود البحري اأنه يقوم بت�سفية �سركـــة �سيـــف بـــن خليفـــة بن 
م�سعود البحري واأخيه - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 
5046521 ، وفقـــا لتفــاق ال�سركــــاء املـــوؤرخ 2018/3/6م ، وللم�سفـــــي وحـــده حــــق متثــيـــــل 
ال�سركـــة فـي الت�سفية اأمــام الغـــيــــر ، وعلـــى اجلميع مراجعــة امل�سفــــي فـــي كافـــة الأمــــور 

الــتــي تتعلــق باأعمــــال ال�سركــــــة علـــى العنــوان الآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية 

هاتف رقم : 99004554 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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داود بن �صليمان بن �صيف اخلرو�صي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة مدينة نزوى احل�صارية - تو�صية
يعلـــن داود بـــن �سليمـــان بـــن �سيـــف اخلرو�ســـي اأنه يقـــوم بت�سفيـــة �سركـــة مدينــة نــزوى 
 ، بالرقـــم 1085225  الـتجـــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــــة  لــــدى  وامل�سجلــــة   ، - تو�سيــــة  احل�ساريـــة 
وفقـــا التفــاق ال�سركـــاء املوؤرخ 2018/3/6م ، وللم�سفـــــي وحـــده حــــق متثــيـــــل ال�سركـــة فـي 
الت�سفية اأمــام الغـــيــــر ، وعلـــى اجلميع مراجعــة امل�سفــــي فـــي كافـــة االأمــــور الــتــي تتعلــق 

باأعمــــال ال�سركــــــة علـــى العنــوان االآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية 

هاتف رقم : 99221778 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي

خالد بن عبداللـه بن حارث احلارثي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة كواكب الغبرياء للتجارة - ت�صامنية
يعلــن خالـــد بن عبداللــــه بن حـــارث احلارثــي اأنه يقـــوم بت�سفيـــة �سركـــة كواكب الغبرياء 
 ،  1072022 بالرقـــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــــة  لــــدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية   - للتجـــارة 
وفقـــا التفــاق ال�سركـــاء املوؤرخ 2018/3/5م ، وللم�سفـــــي وحـــده حــــق متثــيـــــل ال�سركـــة فـي 
الت�سفية اأمــام الغـــيــــر ، وعلـــى اجلميع مراجعــة امل�سفــــي فـــي كافـــة االأمــــور الــتــي تتعلــق 

باأعمــــال ال�سركــــــة علـــى العنــوان االآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية 

�ص.ب : 447 ر.ب : 611
هاتف رقم : 99738808 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي
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حممد بن علي بن خلفان الريامي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية ل�شركة اأزهار اجلبل للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
يعلــن حممد بن علي بن خلفان الريامي اأنه يقـــوم بت�سفيـــة �سركـــة اأزهار اجلبل للتجارة 
 ، الـتجـــاري بالرقـــــم 5086078  اأمانـــــة ال�سجـــــل  لــــدى  ، وامل�سجلــــة  واملقاولت - ت�سامنية 
وفقـــا لتفــاق ال�سركـــاء املوؤرخ 2018/3/11م ، وللم�سفـــــي وحـــده حــــق متثــيـــــل ال�سركـــة فـي 
الت�سفية اأمــام الغـــيــــر ، وعلـــى اجلميع مراجعــة امل�سفــــي فـــي كافـــة الأمــــور الــتــي تتعلــق 

باأعمــــال ال�سركــــــة علـــى العنــوان الآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية 

هاتف رقم : 99421140 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

�شليمان بن �شامل بن حممد احلرا�شي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية ل�شركة لوؤلوؤة طيم�شاء للتجارة - ت�شامنية
لوؤلوؤة طيم�ساء  يقـــوم بت�سفيـــة �سركـــة  اأنه  �سليمان بن �سامل بن حممد احلرا�سي  يعلــن 
 ،  1111748 بالرقـــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــــة  لــــدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
وفقـــا لتفــاق ال�سركـــاء املوؤرخ 2018/3/21م ، وللم�سفـــــي وحـــده حــــق متثــيـــــل ال�سركـــة فـي 
الت�سفية اأمــام الغـــيــــر ، وعلـــى اجلميع مراجعــة امل�سفــــي فـــي كافـــة الأمــــور الــتــي تتعلــق 

باأعمــــال ال�سركــــــة علـــى العنــوان الآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية 

�ص.ب : 46 ر.ب : 611
هاتف رقم : 99206908 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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علي بن �شامل بن �شام�ص الندابي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية ل�شركة �شموع الدريز للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
يعلــن علي بن �سامل بن �سام�ش الندابي اأنه يقـــوم بت�سفيـــة �سركـــة �سموع الدريز للتجارة 
 ، الـتجـــاري بالرقـــــم 1037459  اأمانـــــة ال�سجـــــل  لــــدى  ، وامل�سجلــــة  واملقاولت - ت�سامنية 
وفقـــا لتفــاق ال�سركـــاء املوؤرخ 2018/2/20م ، وللم�سفـــــي وحـــده حــــق متثــيـــــل ال�سركـــة فـي 
الت�سفية اأمــام الغـــيــــر ، وعلـــى اجلميع مراجعــة امل�سفــــي فـــي كافـــة الأمــــور الــتــي تتعلــق 

باأعمــــال ال�سركــــــة علـــى العنــوان الآتـي : 
والية �شمائل - حمافظة الداخلية 

�ص.ب : 1192 ر.ب : 130
هاتف رقم : 99354575 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

زكية بنت يحيى بن �شليمان ال�شباحية
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية ل�شركة الغرزة الذهبية للتجارة - ت�شامنية
تعلــن زكية بنت يحيى بن �سليمان ال�سباحية اأنها تقـــوم بت�سفيـــة �سركـــة الغرزة الذهبية 
 ، بالرقـــــم 5096367  الـتجـــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــــة  لــــدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنيـــة   - للتجـــارة 
وفقـــا لتفــاق ال�سركـــاء املوؤرخ 2018/3/22م ، وللم�سفـــــية وحـــدها حــــق متثــيـــــل ال�سركـــة 
الــتــي  الأمــــور  كافـــة  فـــي  امل�سفــــية  وعلـــى اجلميع مراجعــة   ، الغـــيــــر  اأمــام  الت�سفية  فـي 

تتعلــق باأعمــــال ال�سركــــــة علـــى العنــوان الآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية 

�ص.ب : 445 ر.ب : 611
هاتف رقم : 94177411 

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــية
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زكية بنت خمي�ص بن �شعيد املحروقية
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية ل�شركة مالك عز للتجارة - ت�شامنية
تعلــن زكية بنت خمي�ش بن �سعيد املحروقية اأنها تقـــوم بت�سفيـــة �سركـــة مالك عز للتجارة - 
ت�سامنيـــة ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــــم 5144515 ، وفقـــا لتفــــاق 
ال�سركـــاء املوؤرخ 2018/2/18م ، وللم�سفـــــية وحـــدها حــــق متثــيـــــل ال�سركـــة فـي الت�سفية 
اأمــام الغـــيــــر ، وعلـــى اجلميع مراجعــة امل�سفــــية فـــي كافـــة الأمــــور الــتــي تتعلــق باأعمــــال 

ال�سركــــــة علـــى العنــوان الآتـي : 
والية منح - حمافظة الداخلية 

�ص.ب : 819 ر.ب : 619
هاتف رقم : 92708774 

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــية

اأمل بنت خلفان بن علي النبهانية
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية ل�شركة ينابيع الوفاء للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
تعلــن اأمل بنت خلفان بن علي النبهانية اأنها تقـــوم بت�سفيـــة �سركـــة ينابيع الوفاء للتجارة 
 ، الـتجـــاري بالرقـــــم 5147573  اأمانـــــة ال�سجـــــل  لــــدى  ، وامل�سجلــــة  واملقاولت - ت�سامنية 
وفقـــا لتفــــاق ال�سركـــاء املوؤرخ 2018/2/17م ، وللم�سفـــــية وحـــدها حــــق متثــيـــــل ال�سركـــة 
الــتــي  الأمــــور  كافـــة  فـــي  امل�سفــــية  وعلـــى اجلميع مراجعــة   ، الغـــيــــر  اأمــام  الت�سفية  فـي 

تتعلــق باأعمــــال ال�سركــــــة علـــى العنــوان الآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية 

�ص.ب : 365 ر.ب : 611
هاتف رقم : 96511763 

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــية
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�شليمان بن �شامل بن �شالم الرا�شدي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية ل�شركة غزال نزوى للتجارة - ت�شامنية
يعلن �سليمان بن �سامل بن �سالم الرا�سدي اأنه يقـــوم بت�سفيـــة �سركـــة غزال نزوى للتجارة - 
ت�سامنيـــة ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــــم 5097371 ، وفقـــا لتفــاق 
الت�سفية  فـي  ال�سركـــة  متثــيـــــل  حــــق  وحـــده  وللم�سفـــــي   ، 2018/3/11م  املوؤرخ  ال�سركـــاء 
اأمــام الغـــيــــر ، وعلـــى اجلميع مراجعــة امل�سفــــي فـــي كافـــة الأمــــور الــتــي تتعلــق باأعمــــال 

ال�سركــــــة علـــى العنــوان الآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية 

�ص.ب : 1132 ر.ب : 611
هاتف رقم : 98885533 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

نا�شر بن حممد بن زهران النبهاين
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية 
ل�شركة اأبناء �شيف بن �شليمان الكندي للتجارة - ت�شامنية

بن  �ســـيف  اأبــــناء  �سركـــة  بت�سفيـــة  يقـــوم  اأنه  النبهانـــي  زهــران  نا�سر بن حممد بن  يعلن 
�سليمان الكندي للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــــم 
5136377 ، وفقـــا لتفــاق ال�سركـــاء املوؤرخ 2018/3/4م ، وللم�سفـــــي وحـــده حــــق متثــيـــــل 
ال�سركـــة فـي الت�سفية اأمــام الغـــيــــر ، وعلـــى اجلميع مراجعــة امل�سفــــي فـــي كافـــة الأمــــور 

الــتــي تتعلــق باأعمــــال ال�سركــــــة علـــى العنــوان الآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية 

هاتف رقم : 99410123 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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حممد بن نا�شر بن خمي�ص احلجي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية ل�شركة بوابة منح املتحدة - ت�شامنية
يعلن حممد بن نا�سر بن خمي�ش احلجي اأنه يقـــوم بت�سفيـــة �سركـــة بوابة منح املتحدة - 
ت�سامنيــــة ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــــم 1070922 ، وللم�سفـــــي 
وحـــده حــــق متثــيـــــل ال�سركـــة فـي الت�سفية اأمــام الغـــيــــر ، وعلـــى اجلميع مراجعــة امل�سفــــي 

فـــي كافـــة الأمــــور الــتــي تتعلــق باأعمــــال ال�سركــــــة علـــى العنــوان الآتـي : 
والية منح - حمافظة الداخلية 

�ص.ب : 155 ر.ب : 619
هاتف رقم : 95180085 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

را�شد بن حمد بن �شيف الهنائي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية ل�شركة ر�شائل ال�شالم للتجارة - ت�شامنية
يعلن را�سد بن حمد بن �سيف الهنائي اأنه يقـــوم بت�سفيـــة �سركـــة ر�سائل ال�سالم للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــــم 1111987 ، وفقـــا لتفــاق 
ال�سركـــاء املوؤرخ 2018/3/1م ، وللم�سفـــــي وحـــده حــــق متثــيـــــل ال�سركـــة فـي الت�سفية اأمــام 
الغـــيــــر ، وعلـــى اجلميع مراجعــة امل�سفــــي فـــي كافـــة الأمور الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركـة 

علـــى العنــوان الآتـي : 
والية بهالء - حمافظة الداخلية 

هاتف رقم : 95539266 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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�شامل بن علي بن �شعيد العلوي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية 
ل�شركة �شامل علي �شعيد العلوي واأوالده للتجارة واملقاوالت - تو�شية

يعلن �سامل بن علي بن �سعيد العلوي اأنه يقـــوم بت�سفيـــة �سركـــة �سامل علــي �سعيــد العلوي 
واأولده للتجارة واملقاولت - تو�سية ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــــم 
2154226 ، وفقـــا لتفــاق ال�سركـــاء املوؤرخ 2018/3/1م ، وللم�سفـــــي وحـــده حــــق متثــيـــــل 
ال�سركـــة فـي الت�سفية اأمــام الغـــيــــر ، وعلـــى اجلميع مراجعــة امل�سفــــي فـــي كافـــة الأمور 

الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركـة علـــى العنــوان الآتـي : 
�ص.ب : 210 ر.ب : 220

هاتف رقم : 99589444 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

فهد بن عبداللـه بن �شالح الهميمي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية ل�شركة الثقة خلدمات الطاقة �ص.م.م
يعلن فهد بن عبداللـه بن �سالح الهميمي اأنه يقـــوم بت�سفيـــة �سركـــة الثقة خلدمات الطاقة 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم 1166265 ، وفقـا لتفــاق ال�سركـــاء 
 ، الغـري  اأمـام  الت�سفية  فـي  ال�سركـــة  متثــيـــــل  حــــق  وحده  وللم�سفي   ، 2018/3/29م  املوؤرخ 
علـــى  ال�سركـة  باأعمال  تتعلــق  الــتــي  الأمور  كافـــة  فـــي  امل�سفــــي  مراجعــة  اجلميع  وعلـــى 

العنــوان الآتـي : 
حمافظة م�شقط

هاتف رقم : 95500579 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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اإبراهيم بن �شعيد بن عبداللـه الريامي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية ل�شركة م�شاريع �شحوة نزوى للتجارة - ت�شامنية
يعلــن اإبراهيــم بن �سعيد بن عبداللـه الريامي اأنه يقـــوم بت�سفيـــة �سركـــة م�ساريع �سحوة 
نـــزوى للتجـــارة - ت�سامنيـــة ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم 5098670 ، 
وفقـا لتفــاق ال�سركـــاء املوؤرخ 2018/3/20م ، وللم�سفـــــي وحـــده حــــق متثــيـــــل ال�سركـــة فـي 
الت�سفية اأمــام الغـــيــــر ، وعلـــى اجلميع مراجعــة امل�سفــــي فـــي كافـــة الأمور الــتــي تتعلــق 

باأعمال ال�سركـة علـــى العنــوان الآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 142 ر.ب : 611
هاتف رقم : 95343234 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

يحيى بن علي بن �شيف ال�شاملي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية ل�شركة احللول املنطقية �ص.م.م
يعلن يحيى بن علي بن �سيف ال�ساملي اأنه يقــوم بت�سفيـــة �سركـة احللول املنطقية �ش.م.م ، 
وامل�سجلــة لـــدى اأمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم 1057552 ، وفقـا لتفــاق ال�سركـــاء املوؤرخ 
2018/3/7م ، وللم�سفـــــي وحـــده حــــق متثــيـــــل ال�سركـــة فـي الت�سفية اأمــام الغـــيــــر ، وعلـــى 
الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركـة علـــى العنــوان  اجلميع مراجعــة امل�سفــــي فـــي كافـــة الأمور 

الآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 95620120 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

-269-



اجلريدة الر�سمية العدد )1239(

�شالح بن جمعة بن �شامل البويقي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية 
ل�شركة اأبراج امل�شنعة احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن �سالح بن جمعة بن �سامل البويقي اأنه يقــوم بت�سفيـــة �سركـة اأبراج امل�سنعة احلديثة 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1178902 ، 
وفقـا لتفــاق ال�سركـــاء املوؤرخ 2018/3/14م ، وللم�سفـــــي وحـــده حــــق متثــيـــــل ال�سركـــة فـي 
الت�سفية اأمــام الغـــيــــر ، وعلـــى اجلميع مراجعــة امل�سفــــي فـــي كافـــة الأمور الــتــي تتعلــق 

باأعمال ال�سركـة علـــى العنــوان الآتـي : 
حمافظة جنوب الباطنة

هاتف رقم : 99410340 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

م�شعود بن بخيت بن �شامل قطن
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية ل�شركة م�شعود بخيت �شامل واأوالده للتجارة
�سالـــم  بخــيت  �سركـة م�ســعود  بت�سفيـــة  يقــوم  اأنه  �سامل قطن  بن  يعلن م�سعود بن بخيت 
، وللم�سفـــــي  بالرقم 2084236  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانة  ، وامل�سجلة لدى  واأولده للتجارة 
وحـــده حــــق متثــيـــــل ال�سركـــة فـي الت�سفية اأمــام الغـــيــــر ، وعلـــى اجلميع مراجعــة امل�سفــــي 

فـــي كافـــة الأمور الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركـة علـــى العنــوان الآتـي : 
هاتف رقم : 98193333 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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عماد بن عامر بن مبارك الروا�ص
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية ل�شركة ال�شهالة احلديثة للتجارة
يعلن عماد بن عامــر بن مبــارك الـــروا�ش اأنه يقــوم بت�سفيـــة �سركـــــة ال�سهالــــة احلديـــثة 
للتجـارة ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1161882 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/25م ، وللم�سفـــــي وحـــده حق متثــيـل ال�سركـة فـي الت�سفية اأمـام الغـــيــر ، 
علـــى  ال�سركـة  باأعمال  تتعلــق  الــتــي  الأمور  كافـــة  فـــي  امل�سفــــــي  وعلـــى اجلميـــع مراجعــة 

العنــوان الآتـي : 
والية �شاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم : 97667676 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

اإعــــــــــالن
عـن بدء اأعـمال الت�شفية ل�شركة الرباء العربية للتجارة

يعلن عماد بن عامر بن مبــارك الروا�ش اأنه يقــوم بت�سفية �سركة الرباء العربية للتجـارة ، 
وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1161888 ، وفــقا لتـفاق ال�سركاء املوؤرخ 
2018/3/25م ، وللم�سفـــــي وحـــده حق متثــيـل ال�سركـة فـي الت�سفية اأمـام الغـــيــر ، وعلـــى 
اجلميـــع مراجعــة امل�سفــــــي فـــي كافـــة الأمور الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركـة علـــى العنــوان 

الآتـي : 
والية �شاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم : 97667676 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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حفيظ بن �سامل بن عبداللـه مقيبل
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة منار الها�سمي للتجارة واملقاوالت
يعلن حفيظ بن �سامل بن عبداللـه مقيبل اأنه يقــوم بت�سفيـــة �سركـــــة منار الها�سمي للتجارة 
واملقاوالت ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1082472 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/26م ، وللم�سفـــــي وحـــده حق متثــيـل ال�سركـة فـي الت�سفية اأمـام الغـــيــر ، 
علـــى  ال�سركـة  باأعمال  تتعلــق  الــتــي  االأمور  كافـــة  فـــي  امل�سفــــــي  وعلـــى اجلميـــع مراجعــة 

العنــوان االآتـي : 
حمافظة ظفار

هاتف رقم : 99670259 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

حممد بن علي بن حممد ال�سعدي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة بهجة امل�سنعة املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن حممد بن علي بن حممد ال�سعدي اأنه يقــوم بت�سفيـــة �سركـــــة بهجة امل�سنعة املتحدة 
للتجــارة واملقـــاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1061816 ، 
وللم�سفـــــي وحـــده حق متثــيـل ال�سركـة فـي الت�سفية اأمـام الغـــيــر ، وعلـــى اجلميـــع مراجعــة 

امل�سفــــــي فـــي كافـــة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركـة علـــى العنــوان االآتـي : 
حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب : 6 ر.ب : 312
هاتف رقم : 99808037 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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�سلطان بن عبداللـه بن ح�سن احلمادي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة الن�سر لتاأجري املعدات - ت�سامنية
يعلن �سلطان بن عبداللـه بن ح�ســن احلمــادي اأنه يقــوم بت�سفيـــة �سركـــــة الن�ســـر لتاأجيــر 
املعدات - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1775294 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/15م ، وللم�سفـــــي وحـــده حق متثــيـل ال�سركـة فـي الت�سفية اأمـام 
الغـــيــر ، وعلـــى اجلميـــع مراجعــة امل�سفــــــي فـــي كافـــة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركـة 

علـــى العنــوان االآتـي : 
والية امل�سنعة - حمافظة جنوب الباطنة

هاتف رقم : 99551458 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

يحيى بن حميد بن م�سعود ال�سعدي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة اإطاللة امل�سنعة للتجارة - ت�سامنية
امل�سنعة  اإطاللة  �سركـــــة  بت�سفيـــة  يقــوم  اأنه  ال�سعدي  م�سعود  بن  حميد  بن  يحيى  يعلن 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1086290 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/21م ، وللم�سفـــــي وحـــده حق متثــيـل ال�سركـة فـي الت�سفية اأمـام 
الغـــيــر ، وعلـــى اجلميـــع مراجعــة امل�سفــــــي فـــي كافـــة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركـة 

علـــى العنــوان االآتـي : 
حمافظة جنوب الباطنة

هاتف رقم : 92159918 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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عبداللـه بن �سالح بن ح�سن ال�سيباين
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�سفية 
ل�سركة م�ساريع عبداللـه بن �سالح ال�سيباين و�سركائه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن عبداللـه بن �سالح بن ح�سن ال�سيباين اأنه يقــوم بت�سفيـة �سركـة م�ساريع عبداللـه بن 
اأمانة ال�سجـل  ، وامل�سجلة لدى  �سالح ال�سيباين و�سركائه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 
الـتجاري بالرقم 1118966 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/6م ، وللم�سفـــــي وحـــده 
فـــي  امل�سفــــــي  وعلـــى اجلميـــع مراجعــة   ، الغـــيــر  اأمـام  الت�سفية  فـي  ال�سركـة  حق متثــيـل 

كافـــة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركـة علـــى العنــوان االآتـي : 
حمافظة جنوب الباطنة

هاتف رقم : 99418085 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

اأحمد بن �سعيد بن ح�سن زعبنوت
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�سفية 
ل�سركة االإ�سناد لال�سترياد والت�سدير )املنطقة احلرة باملزيونة( �ش.م.م

لال�ستيـــراد  االإ�سنـــاد  �سركــــة  بت�سفية  يقــوم  اأنه  زعبنوت  بن ح�سن  �سعيد  بن  اأحمد  يعلن 
الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لـــدى  ، وامل�سجلة  باملزيونة( �ش.م.م  والت�سدير )املنطقة احلرة 
بالرقم 1277806 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/1م ، وللم�سفـــــي وحـــده حق متثــيـل 
ال�سركـة فـي الت�سفية اأمـام الغـــيــر ، وعلـــى اجلميـــع مراجعــة امل�سفــــــي فـــي كافـــة االأمور 

الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركـة علـــى العنــوان االآتـي : 
املزيونة - �سارع حربوت - مبنى فندق املزيونة - الطابق االأول

�ش.ب : 2483 ر.ب : 211
هاتف رقم : 99293400 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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حكمت عبدال�سفيع مربوك م�سيخان
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة ابن م�سيخان و�سريكه للتجارة - ت�سامنية
يعلن حكمت عبدال�سفيع مربوك م�سيخان اأنه يقــوم بت�سفية �سركـــة ابــــن م�سيخــان و�سريكه 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1145666 ، وفقا التفاق 
اأمـام  الت�سفية  فـي  ال�سركـة  ، وللم�سفـــــي وحـــده حق متثــيـل  املوؤرخ 2018/2/8م  ال�سركاء 
الغـــيــر ، وعلـــى اجلميـــع مراجعــة امل�سفــــــي فـــي كافـــة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركـة 

علـــى العنــوان االآتـي : 
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم : 96196882 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

عبداللـه بن علي بن �سعيد ال�سعيدي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع اأركان �سحم احلديثة للتجارة
يعلن عبداللـه بن علي بن �سعيد ال�سعيدي اأنه يقــوم بت�سفية �سركـــة م�ساريع اأركان �سحم 
احلديثة للتجارة ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1136512 ، وفقا التفاق 
اأمـام  الت�سفية  فـي  ال�سركـة  ، وللم�سفـــــي وحـــده حق متثــيـل  املوؤرخ 2018/3/5م  ال�سركاء 
الغـــيــر ، وعلـــى اجلميـــع مراجعــة امل�سفــــــي فـــي كافـــة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركـة 

علـــى العنــوان االآتـي : 
هاتف رقم : 92779979 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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حم�سن بن علي بن ناجي اليافعي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة احلجر الرابع الهند�سية الفنية للتجارة
يعلن حم�سن بن علي بن ناجي اليافعي اأنه يقــوم بت�سفية �سركـــة احلجر الرابع الهند�سية 
، وفقا التفاق  بالرقم 1211280  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانة  وامل�سجلة لدى   ، للتجارة  الفنية 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/28م ، وللم�سفـــــي وحـــده حق متثــيـل ال�سركـة فـي الت�سفية اأمـام 
الغـــيــر ، وعلـــى اجلميـــع مراجعــة امل�سفــــــي فـــي كافـــة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركـة 

علـــى العنــوان االآتـي : 
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم : 92226062 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

بخيت بن �سامل بن حممد تبوك
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة اأ�سوار العوجة للتجارة واملقاوالت
اأ�سوار العوجة للتجارة  اأنه يقــوم بت�سفية �سركـــة  يعلن بخيت بن �سامل بن حممد تبوك 
واملقاوالت ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1073246 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/25م ، وللم�سفـــــي وحـــده حق متثــيـل ال�سركـة فـي الت�سفية اأمـام الغـــيــر ، 
علـــى  ال�سركـة  باأعمال  تتعلــق  الــتــي  االأمور  كافـــة  فـــي  امل�سفــــــي  وعلـــى اجلميـــع مراجعــة 

العنــوان االآتـي : 
والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب : 1 ر.ب : 215
هاتف رقم : 99099920 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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حممد بن دهق بن حممد امل�شيخي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية ل�شركة �شعيد بن �شامل بن اأحمد امل�شيخي و�شريكه للتجارة
بن  �سامل  بن  �سعيد  �سركـــة  بت�سفية  يقــوم  اأنه  امل�سيخي  بن حممد  دهق  بن  يعلن حممد 
اأحمد امل�سيخي و�سريكه للتجارة ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1013650 ، 
وفقــا التفــاق ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/3/13م ، وللم�سفــــــي وحـــده حق متثــيـل ال�سركـة فـي 
الت�سفية اأمـام الغـــيــر ، وعلـــى اجلميـــع مراجعــة امل�سفــــــي فـــي كافـــة االأمور الــتــي تتعلــق 

باأعمال ال�سركـة علـــى العنــوان االآتـي : 
هاتف رقم : 92551152 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

ح�شني بن �شعيد بن اأحمد احلكماين
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية 
ل�شركة ح�شني بن �شعيد بن اأحمد احلكماين للتجارة واملقاوالت  

يعلن ح�سني بن �سعيد بن اأحمد احلكماين اأنه يقــوم بت�سفية �سركـــة ح�سني بن �سعيد بن اأحمد 
احلكماين للتجارة واملقاوالت ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1121144 ، 
فـي  ال�سركـة  متثــيـل  حق  وحـــده  وللم�سفـــــي   ، 2018/2/21م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا 
الت�سفية اأمـام الغـــيــر ، وعلـــى اجلميـــع مراجعــة امل�سفــــــي فـــي كافـــة االأمور الــتــي تتعلــق 

باأعمال ال�سركـة علـــى العنــوان االآتـي : 
هاتف رقم : 92396556 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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عبداللـه بن حممد بن ح�شن العمري
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�ضفية ل�ضركة ريح مرباط ال�ضاملة للتجارة - ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن حممد بن ح�شن العمري اأنه يقــوم بت�شفية �شركـــة ريح مرباط ال�شاملة 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1252564 ، وفقا التفاق 
اأمـام  الت�سفية  فـي  ال�سركـة  ، وللم�سفـــــي وحـــده حق متثــيـل  املوؤرخ 2018/4/1م  ال�سركاء 
الغـــيــر ، وعلـــى اجلميـــع مراجعــة امل�سفــــــي فـــي كافـــة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركـة 

علـــى العنــوان االآتـي : 
والية �شاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم : 99097477 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

حممد بن �شعيد بن ح�شن ثوعار
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية ل�شركة الطائف خلدمات حقول النفط والغاز
يعلن حممد بن �سعيد بن ح�سن ثوعار اأنه يقــوم بت�سفية �سركـــة الطائف خلدمات حقول 
التفاق  وفقا   ،  1011507 بالرقم  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، والغاز  النفط 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/1/24م ، وللم�سفـــــي وحـــده حق متثــيـل ال�سركـة فـي الت�سفية اأمـام 
الغـــيــر ، وعلـــى اجلميـــع مراجعــة امل�سفــــــي فـــي كافـــة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركـة 

علـــى العنــوان االآتـي : 
والية �شليم وجزر احلالنيات - حمافظة ظفار

هاتف رقم : 95940444 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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عبداللـه بن �شامل بن اأحمد باعمر
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية ل�شركة روابي تطوان للتجارة واملقاوالت
يعلن عبداللـه بن �سامل بن اأحمد باعمر اأنه يقــوم بت�سفية �سركـــة روابي تطوان للتجارة 
واملقاوالت ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1062602 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/2/20م ، وللم�سفـــــي وحـــده حق متثــيـل ال�سركـة فـي الت�سفية اأمـام الغـــيــر ، 
علـــى  ال�سركـة  باأعمال  تتعلــق  الــتــي  االأمور  كافـــة  فـــي  امل�سفــــــي  وعلـــى اجلميـــع مراجعــة 

العنــوان االآتـي : 
والية �شاللة - حمافظة ظفار

�ص.ب : 134 ر.ب : 211
هاتف رقم : 94093333 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

اأ�شماء بنت عبداللـه بن حميد ال�شناوية
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية ل�شركة ح�شن القلعة الذهبية �ص.م.م
اأنها تقـــوم بت�سفيـــة �سركـــة ح�سن القلعة  ال�سناوية  اأ�سماء بنت عبداللـه بن حميد  تعلــن 
  ،  1104397 بالرقــــــــم  الـتجــــــاري  ال�سجــــــــل  اأمانــــــــة  لـــــــدى  وامل�سجلـــــــة   ، �ش.م.م  الذهبيــــة 
وعلـــى اجلميع   ، الغـــيــــر  اأمــام  الت�سفية  فـي  ال�سركـــة  حــــق متثــيـــــل  وحـــدها  وللم�سفـــــية 
مراجعــة امل�سفــــية فـــي كافـــة االأمــــور الــتــي تتعلــق باأعمــــال ال�سركــــــة علـــى العنــوان االآتـي : 

هاتف رقم : 99099495 
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 .
امل�شفــــية

-279-



اجلريدة الر�سمية العدد )1239(

اأ�شعد بن حممد بن �شامل ال�شبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة م�شاريع �شموخ �شحم احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية 

يعلـن اأ�سعد بن حممد بن �سامل ال�سبلي اأنـــه يقـــوم بت�سفـية �سركـة م�ساريع �سموخ �سحم 
احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 
1107460 , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلى اجلميع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
والية �شحم - مركز الوالية
هاتـف رقــم : 94203111 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

الوليد بن حممد بن علي الربماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شوق املمتاز - ت�شامنية 
اأنـــه يقوم بت�سفـية �سركـة ال�سوق املمتاز - ت�سامنية ,  يعلن الوليد بن حممد بن علي الربماين 
, وللم�سفـي وحده حق متثيل  بالرقــم 3192873  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلـة لدى 
ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي 

تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
والية �شحار - مركز الوالية

�ص.ب : 19 ر.ب : 322
هاتـف رقــم : 99421440 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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عبداللـه بن علي بن عبيد النربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جمي�ص للتجارة واملقاوالت �ص.م.م 
يعلن عبداللـه بن علي بن عبيد النربي اأنـــه يقوم بت�سفـية �سركـة جمي�س للتجارة واملقاوالت 
�س.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 1483285 , وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
والية �شحار - مركز الوالية

�ص.ب : 243 ر.ب : 115
هاتـف رقــم : 92384887 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة النربي لال�شتثمارات العقارية �ص.م.م 

اأنـــه يقوم بت�سفـية �سركـة النربي لال�ستثمارات  يعلن عبداللـه بن علي بن عبيد النربي 
اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 3245586 , وللم�سفـي  العقارية �س.م.م , وامل�سجلـة لدى 
وحده حق متثيل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
والية �شحار - مركز الوالية

�ص.ب : 243 ر.ب : 115
هاتـف رقــم : 92384887 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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را�شد بن عبداللـه بن را�شد ال�شرقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة را�شد بن عبداللـه بن را�شد ال�شرقي وولده للتجارة - تو�شية

يعلن را�سد بن عبداللـه بن را�سد ال�سرقي اأنـــه يقوم بت�سفـية �سركـة را�سد بن عبداللـه بن 
را�سد ال�سرقي وولده للتجارة - تو�سية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 
3150410 , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلى اجلميع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
والية �شحم - مركز الوالية
هاتـف رقــم : 95426493 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�شفــي
اأحمد بن حممد بن �شامل البادي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع ال�شويرة احلديثة �ص.م.م

يعلن اأحمد بن حممد بن �سامل البادي اأنـــه يقوم بت�سفـية �سركـة م�ساريع ال�سويرة احلديثة 
�س.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 1224984 , وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
والية �شحار - مركز الوالية

هاتـف رقــم : 92067800 - 92506812
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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عاطف بن خالد بن علي البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العلم الكبري للخدمات �ص.م.م
يعلن عاطف بن خالد بن علي البلو�سي اأنـــه يقوم بت�سفـية �سركـة العلم الكبري للخدمات 
�س.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 1209595 , وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
احليل - حمافظة م�شقط
�ص.ب : 1661 ر.ب : 111

هاتـف رقــم : 99381519 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ممتاز للخيام �ص.م.م

يعلن عاطف بن خالد بن علي البلو�سي اأنـــه يقوم بت�سفـية �سركـة ممتاز للخيام �س.م.م , 
وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 1123178 , وللم�سفـي وحده حق متثيل 
ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي 

تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
احليل - حمافظة م�شقط 
�ص.ب : 1661 ر.ب : 111

هاتـف رقــم : 99381519 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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�شليمان بن �شامل بن نا�شر ال�شبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو داوود املتحدة �ص.م.م
يعلن �سليمان بن �سامل بن نا�سر ال�سبلي اأنـــه يقوم بت�سفـية �سركـة اأبو داوود املتحدة �س.م.م ,
وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 1160347 , وللم�سفـي وحده حق متثيل 
ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي 

تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 927 ر.ب : 100

هاتف رقم : 92885133
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

ه�شام بن يو�شف بن خدابخ�ص البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة يو�شف وه�شام للتجارة �ص.م.م
يعلن ه�سام بن يو�سف بن خدابخ�س البلو�سي اأنـــه يقوم بت�سفـية �سركـة يو�سف وه�سام 
للتجارة �س.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 1711350 , وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 753 ر.ب : 133

هاتـف رقــم : 99044843 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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را�شد بن �شالح بن را�شد الرحبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرافع املتحدة �ص.م.م
يعلــن را�سد بن �سالـح بـن را�سد الرحبي اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة الرافع املتحدة �س.م.م ,

وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 1789597 , وللم�سفـي وحده حق متثيل 
ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي 

تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
القـــرم - حمافظة م�شقط
�ص.ب : 928 ر.ب : 114

هاتـف رقــم : 99366900 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

تامر حامد اأحمد �شليمان
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جوهرة الرو�شة للتجارة - ت�شامنية
يعلن تامر حامد اأحمد �سليمان اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة جوهرة الرو�سة للتجارة - ت�سامنية ,
وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 8071616 , وللم�سفـي وحده حق متثيل 
ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي 

تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
حمافظة الربميي

�ص.ب : 504 ر.ب : 512
هاتـف رقــم : 71189740 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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را�شد بن خليفة بن حممد الفار�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة واحة ال�شميني للتجارة - ت�شامنية
يعلن را�سد بن خليفة بن حممد الفار�سي اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة واحة ال�سميني للتجارة -
ت�سامنية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 8085331 , وللم�سفـي وحده 
حق متثيل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
والية حم�شة - مركز الوالية

�ص.ب : 46 ر.ب : 518
هاتـف رقــم : 99501363 - 98977007 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

عبدالعزيز بن م�شبح بن عبداللـه ال�شام�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شداف للبناء والت�شييد �ص.م.م
يعلن عبدالعزيز بن م�سبح بن عبداللـه ال�سام�سي اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة اأ�سداف للبناء 
والت�سييد �س.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 1244997 , وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
حمافظة الربميي

�ص.ب : 351 ر.ب : 512
هاتـف رقــم : 96466468 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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نا�شر بن حممد بن مرهون املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البانو�ص التجارية - ت�شامنية
يعلن نا�سر بن حممد بن مرهون املعمري اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة البانو�س التجارية - 
, وللم�سفـي وحده  الـتجـاري بالرقــم 8048053  اأمانـة ال�سجـل  , وامل�سجلـة لدى  ت�سامنية 
حق متثيل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
حمافظة الربميي

�ص.ب : 325 ر.ب : 188
هاتـف رقــم : 96966538 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جزيرة االإلكرتونيات �ص.م.م

يعلن نا�سر بن حممد بن مرهون املعمري اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة جزيرة االإلكرتونيات 
�س.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 1691694 , وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
حمافظة الربميي

�ص.ب : 325 ر.ب : 188
هاتـف رقــم : 96966538 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة في�شل بن �شامل بن �شعيد الزيدي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية 

يعلن نا�سر بن حممد بن مرهون املعمري اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة في�سل بن �سامل بن 
�سعيد الزيدي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 
8062994 , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلى اجلميع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
حمافظة الربميي

�ص.ب : 325 ر.ب : 188
هاتـف رقــم : 96966538 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

�شعيد بن �شامل بن م�شعود البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عجائب امل�شتقبل للتجارة واملقاوالت �ص.م.م
يعلن �سعيد بن �سامل بن م�سعود البادي اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة عجائب امل�ستقبل للتجارة 
واملقاوالت �س.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 1066796 , وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
حمافظة الربميي

هاتـف رقــم : 92790000 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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يو�شف بن حميد بن �شامل العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة هم�شات الربميي التجارية - ت�شامنية
يعلن يو�سف بن حميد بن �سامل العلوي اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة هم�سات الربميي التجارية -
ت�سامنية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 8063834 , وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
حمافظة الربميي

�ص.ب : 303 ر.ب : 512
هاتـف رقــم : 99034641 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

حممد بن مراد بن قادر بخ�ص البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الزمان القدمي للتجارة - ت�شامنية
يعلن حممد بن مراد بن قادر بخ�س البلو�سي اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة الزمان القدمي 
للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 1791311 , وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
حمافظة الربميي

�ص.ب : 1753 ر.ب : 111
هاتـف رقــم : 99362039 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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ثاين بن مطر بن م�شبح اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ثاين وحممد الهاجري للتجارة �ص.م.م
يعلن ثاين بن مطر بن م�سبح اجلابري اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة ثاين وحممد الهاجري 
وللم�سفـي   ,  1134575 بالرقــم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   , �س.م.م  للتجارة 
وحده حق متثيل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
حمافظة الربميي

�ص.ب : 325 ر.ب : 188
هاتـف رقــم : 98103700 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

�شامل بن را�شد بن خمي�ص العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خ�شراء اخلليج للتجارة - ت�شامنية
يعلن �سامل بن را�سد بن خمي�س العربي اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة خ�سراء اخلليج للتجارة -
ت�سامنية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 5071151 , وفقا التفاق ال�سركاء 
 , الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  فـــي  ال�سركـــة  وللم�سفـي وحده حق متثيل   , املوؤرخ 2018/2/21م 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي : 
والية بهالء - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 473 ر.ب : 612
هاتـف رقــم : 92669201 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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م�شطفى بن عبداللـه بن م�شعود ال�شكيلي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شوار ب�شياء للتجارة �ش.م.م
يعلن م�سطفى بن عبداللـه بن م�سعود ال�سكيلي اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة اأ�سوار ب�سياء 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 5121809 ، وفقا التفاق 
اأمــام  ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/25م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة 
الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي : 
والية بهالء - محافظة الداخلية

�ش.ب : 276 ر.ب : 612
هاتـف رقــم : 93654366 

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 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
عبداللـه بن مبارك بن عبيد الربعاين

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شحوة بهالء للتجارة - ت�شامنية

بهالء  �سركـة �سحوة  بت�سفـيـة  يقـوم  اأنـه  الربعاين  عبيد  بن  مبارك  بن  عبداللـه  يعلن 
وفقا   ،  5121361 بالرقــم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/26م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة 
اأمــام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة 

علــى العنوان االآتـي : 
والية بهالء - محافظة الداخلية

�ش.ب : 311 ر.ب : 612
هاتـف رقــم : 99340170 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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علي بن عبداللـه بن حممد االإ�شماعيلي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شيح االأخ�شر الوطنية للتجارة - ت�شامنية
يعلن علي بن عبداللـه بن حممد االإ�سماعيلي اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة ال�سيح االأخ�سر 

الوطنية للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 1147735 ,
فـــي  ال�سركـــة  حــق متثيل  وحــده  وللم�سفـي   , 2018/2/7م  املــوؤرخ  ال�سركــاء  وفقـــا التفــاق 
الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال 

ال�سركة علــى العنوان االآتـي : 
العقر - والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 765 ر.ب : 611
هاتـف رقــم : 92344687 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

عبداللـه بن علي بن نا�شر الربخي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة نا�شر بن علي الربخي واأخيه للتجارة واملقاوالت  - ت�شامنية
يعلن عبداللـه بن علي بن نا�سر الربخي اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة نا�سر بن علي الربخي 
بالرقــم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلـــة لدى   , ت�سامنية   - واملقاوالت  للتجــارة  واأخيـه 
5015200 , وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/19م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـــة 
اأمــام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق  فـــي الت�سفـيــة 

باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي : 
والية بهالء - حمافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 99315226 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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�شالح بن من�شور بن �شليمان التوبي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأهازيج اخلري للتجارة - تو�شية
يعلن �سالح بن من�سور بن �سليمان التوبي اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة اأهازيج اخلري للتجارة -
تو�سية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 1301623 , وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/2/6م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي : 

والية اإزكي - حمافظة الداخلية
�ص.ب : 614 ر.ب : 316

هاتـف رقــم : 99853390 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة زهور احل�شنة للتجارة - ت�شامنية

يعلن �سالح بن من�سور بن �سليمان التوبي اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة زهور احل�سنة للتجارة -
ت�سامنية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 5124255 , وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/2/6م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي : 

والية اإزكي - حمافظة الداخلية
�ص.ب : 614 ر.ب : 316

هاتـف رقــم : 99853390 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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عبداللـه بن زاهر بن عبداللـه اآل ال�شيخ
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بهالء للمياه - ت�شامنية
يعلن عبداللـه بن زاهر بن عبداللـه اآل ال�سيخ اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة بهالء للمياه - ت�سامنية ,
وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 5102006 , وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 
2018/1/2م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركة فـــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي : 
والية بهالء - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 250 ر.ب : 612
هاتـف رقــم : 95180767 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

�شعيد بن �شليمان بن �شامل النهدي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املرا�شد للتجارة واملقاوالت �ص.م.م
يعلـــن �سعيـــد بــن �سليمــان بـن �سالــم النهــدي اأنـــه يقــوم بت�سفـيـة �سركــة املرا�ســد للتجـارة 
واملقاوالت �س.م.م , وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1362640 , وفقــا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/26م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركة فـــي الت�سفـية 
اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة 

علــى العنوان االآتـي : 
والية �شمائل - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 1192 ر.ب : 130
هاتـف رقــم : 99221168 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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رحمة بنت حمد بن �شلطان املحروقية
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة واحة اأدم للتجارة - تو�شية
تعلـن رحمة بنت حمد بن �سلطان املحروقية اأنـــها تقــوم بت�سفـيـة �سركــة واحة اأدم للتجارة -
تو�سية , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـــم 5098580 , وفقــا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/6م , وللم�سفـية وحدها حق متثيل ال�سركة فـــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى 
اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي : 

والية اأدم - حمافظة الداخلية
�ص.ب : 8 ر.ب : 618

هاتـف رقــم : 99413103 
كمــــا تدعــــو 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�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفـيــة

�شعيد بن �شامل بن �شليمان احل�شني
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة النهر اجلاري للنقل �ص.م.م
يعلـــن �سعيد بن �سامل بن �سليمان احل�سني اأنـــه يقــوم بت�سفـيـة �سركــة النهر اجلاري للنقل 
�س.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1809628 , وفقــا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/2/18م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركة فـــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي : 

فنجاء - حمافظة الداخلية
هاتـف رقــم : 92288427 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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عثمان بن �شليمان بن عامر ال�شناين
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الداخلية للم�شاريع املدنية
يعلـــن عثمان بن �سليمان بن عامر ال�سناين اأنـــه يقــوم بت�سفـيـة �سركــة الداخلية للم�ساريع 
املدنية , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1028912 , وفقــا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/18م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركة فـــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي : 

والية نزوى - حمافظة الداخلية
�ص.ب : 89 ر.ب : 611

هاتـف رقــم : 99808414 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

اأحمد بن �شامل بن �شليمان النبهاين
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع زركون الالمع - ت�شامنية
يعلـــن اأحمد بن �سامل بن �سليمان النبهاين اأنـــه يقــوم بت�سفـيـة �سركــة م�ساريع زركون 
الالمــع - ت�سامنيــة , وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1184123 , وفقــا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/19م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركة فـــي الت�سفـية 
اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة 

علــى العنوان االآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 96699320 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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اأ�شعد بن حممد بن عامر ال�شليماين
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ب�شاتني عز للتجارة - ت�شامنية
يعلن اأ�سعد بن حممد بن عامر ال�سليماين اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة ب�ساتني عز للتجارة -
ت�سامنية , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1018807 , وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/2/27م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركة فـــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي : 

عز - والية منح - حمافظة الداخلية
�ص.ب : 732 ر.ب : 611

هاتـف رقــم : 92927543 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

خمي�ص بن �شامل بن �شام�ص الندابي 
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االإخوان اجلديدة للتجارة واملقاوالت �ص.م.م  
اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة االإخوان اجلديدة  يعلن خمي�س بن �سامل بن �سام�س الندابي 
للتجارة واملقاوالت �س.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1118360 , وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/10م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركة فـــي الت�سفـية 
اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة 

علــى العنوان االآتـي : 
لزغ - والية �شمائل - حمافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 99431579 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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اأحمد بن �شعيد ال�شيابي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة موارد اجلزيرة للتجارة - ت�شامنية  
يعلن اأحمد بن �سعيد ال�سيابي اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة موارد اجلزيرة للتجارة - ت�سامنية ,
وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1751883 , وفقــا التفــاق ال�سركــاء املــوؤرخ 
2017/12/25م , وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي : 

 والية �شمائل - حمافظة الداخلية
هاتـف رقــم : 92880798 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

�شعيد بن علي بن عامر اخلياري
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االإن�شاءات الذهبية للتجارة واملقاوالت  - ت�شامنية  
يعلن �سعيد بن علي بن عامر اخلياري اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة االإن�ساءات الذهبية للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية , وامل�سجلــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1064710 , وفقــا 
التفاق ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/2/20م , وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـية 
اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة 

علــى العنوان االآتـي : 
 والية احلمراء - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 8 ر.ب : 617
هاتـف رقــم : 96246324 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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�شاوي بن �شامل بن حممد الفالحي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة وادي �شيق للتجارة واملقاوالت  - ت�شامنية  
يعلن �ساوي بن �سامل بن حممد الفالحي اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة وادي �سيق للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية , وامل�سجلــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 5118000 , وفقــا 
التفاق ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/2/25م , وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـية 
اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة 

علــى العنوان االآتـي : 
 والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 5 ر.ب : 621
هاتـف رقــم : 99414736 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

عبداللـه بن حمد بن �شيف العزري
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الينابيع املتحدة للتجارة والنقل - ت�شامنية  
املتحدة  الينابيع  اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة  العــزري  �سيــف  بــن  بـــن حمــد  يعلــن عبداللـــه 
للتجارة والنقل - ت�سامنية , وامل�سجلــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1028600 , 
وفقــا التفاق ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/2/25م , وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركــة فـــي 
الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال 

ال�سركة علــى العنوان االآتـي : 
 والية اإزكي - حمافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 99211998 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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عدنان بن اأحمد بن مطر ال�شبحي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع قمم نزوى الوطنية - ت�شامنية  
اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة م�ساريع قمم نزوى  يعلــن عدنان بن اأحمد بن مطر ال�سبحي 
, وفقــا  الـتجـاري بالرقـم 1030430  ال�سجـل  اأمانـة  لــدى  , وامل�سجلــة  الوطنية - ت�سامنية 
التفاق ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/3/17م , وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـية 
اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة 

علــى العنوان االآتـي : 
 والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 46 ر.ب : 611
هاتـف رقــم : 96968899 

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 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
داود بن �شليمان بن �شامل اخلرو�شي

  اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مدينة نزوى املتحدة - تو�شية  

يعلــن داود بن �سليمان بن �سامل اخلرو�سي اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة مدينة نزوى املتحدة - 
تو�سية , وامل�سجلــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1075341 , وفقــا التفاق ال�سركــاء 
 , الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـــي  ال�سركــة  وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل   , املــوؤرخ 2018/3/6م 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

االآتـي : 
 والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 836 ر.ب : 611
هاتـف رقــم : 99221778 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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يون�ص بن حممد بن  علي العامري
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع اأعمدة اخلريات - ت�شامنية  
يعلــن يون�س بن حممد بن علي العامري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـة م�ساريع اأعمدة اخلريات -
ت�سامنية , وامل�سجلة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1083607 , وفقــا التفاق ال�سركــاء 
 , الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـــي  ال�سركــة  وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل   , املــوؤرخ 2018/3/3م 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

االآتـي : 
 والية �شمائل - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 1192 ر.ب : 130
هاتـف رقــم : 99717479 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

حامت بن خلفان بن �شغيل الرا�شدي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة موؤ�ش�شة اأبو ميار اله�شامي �ص.م.م  
اأبو ميار  �سركـة موؤ�س�سة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  الرا�سدي  �سغيل  يعلــن حامت بن خلفان بن 
اله�سامي �س.م.م , وامل�سجلة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1167959 , وفقــا التفاق 
ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/3/13م , وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـية اأمام 
الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى 

العنوان االآتـي : 
 والية نخل - حمافظة جنوب الباطنة

هاتـف رقــم : 92755617 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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حممد بن علي بن حممد الريامي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة حممد بن علي الريامي و�ضريكه للتجارة - ت�ضامنية  
يعلــن حممد بن علي بن حممد الريامي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـة حممد بن علي الريامي 
و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 5066271 ، 
وفقــا التفاق ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/3/18م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركــة فـــي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال 

ال�سركة علــى العنوان االآتـي : 
 والية اإزكي - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 28 ر.ب : 614 
هاتـف رقــم : 99250082 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�ضفــي

عبداللـه بن �ضعيد بن حممد الربواين
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الف�ضول االأربعة للزراعة - ت�ضامنية  
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـة الف�سول االأربعة  يعلــن عبداللـه بن �سعيد بن حممد الربواين 
للزراعة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1261167 ، وفقــا 
التفاق ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/3/12م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة 

علــى العنوان االآتـي : 
 والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة

هاتـف رقــم : 92296433 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�ضفــي
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عي�شى بن حمد بن �شعيد العامري
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شحب الطائرة للتجارة - ت�شامنية  
يعلــن عي�سى بن حمد بن �سعيد العامري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـة ال�سحب الطائرة للتجارة -
ت�سامنية , وامل�سجلة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1018059 , وفقـا التفاق ال�سركــاء 
املــوؤرخ 2018/2/21م , وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـية اأمام الغـري , 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

االآتـي : 
 والية �شمائل - حمافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 99310998 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

حممد بن �شامل بن حممد ال�شكيلي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة كوا�شر ب�شياء للتجارة - ت�شامنية  
يعلــن حممد بن �سامل بن حممد ال�سكيلي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـة كوا�سر ب�سياء للتجارة -

ت�سامنية , وامل�سجلة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1041575 , وفقـا التفاق ال�سركــاء 
املــوؤرخ 2017/11/2م , وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـية اأمام الغـري , 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

االآتـي : 
ب�شياء - والية بهالء - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 519 ر.ب : 612
هاتـف رقــم : 99872020 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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علي بن �شامل بن من�شور التوبي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شاطي و�شركاه للتجارة واملقاوالت - تو�شية  
يعلــن علي بن �سامل بن من�سور التوبي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـة ال�ساطي و�سركاه للتجارة 
وفقـا   ,  5114225 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لـدى  وامل�سجلة   , تو�سية   - واملقاوالت 
فـــي  ال�سركــة  حــق متثيــل  وحــده  وللم�سفـــي   , 2017/12/18م  املــوؤرخ  ال�سركــاء  التفاق 
الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال 

ال�سركة علــى العنوان االآتـي : 
العقر - والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 417 ر.ب : 611
هاتـف رقــم : 99352454 

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 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
خمي�ص بن عبداللـه بن خمي�ص الربخي

  اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شوء االأبي�ص للتجارة - ت�شامنية  

اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـة ال�سوء االأبي�س  يعلــن خمي�س بن عبداللـه بن خمي�س الربخي 
وفقـا   ,  5129184 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لـدى  وامل�سجلة   , ت�سامنية   - للتجارة 
التفاق ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/2/15م , وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـية 
اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة 

علــى العنوان االآتـي : 
والية بهالء - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 777 ر.ب : 612
هاتـف رقــم : 99254405 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

-304-



اجلريدة الر�سمية العدد )1239(

وهب بن علي بن �شعيد العامري
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأوالد �شام�ص العامري للتجارة - ت�شامنية  
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأوالد �سامــ�س العامــري  يعلــن وهب بن علي بن �سعيد العامري 
اأمانـــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــــم 5108160 , وفقــــا  للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلة لـدى 
التفاق ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/3/3م , وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـية 
اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة 

علــى العنوان االآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 54 ر.ب : 611
هاتـف رقــم : 99888245 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

�شالم بن �شعود بن نا�شر اجلابري
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ب�شاتني املر�شد للتجارة �ص.م.م  
يعلــن �سالم بن �سعود بن نا�سر اجلابري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـة ب�ساتني املر�سد للتجارة 
�س.م.م , وامل�سجلة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1166854 , وفقـا التفاق ال�سركــاء 
املــوؤرخ 2018/2/17م , وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـية اأمام الغـري , 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

االآتـي : 
والية �شمائل - حمافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 99377072 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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حممد بن ربيع بن حممد الفرقاين
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حممد واأحمد الفرقاين للتجارة - ت�شامنية  
يعلن حممد بن ربيع بن حممد الفرقاين اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـة حممد واأحمد الفرقاين 
للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1024664 , وفقـا التفاق 
ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/3/22م , وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـية اأمام 
الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى 

العنوان االآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 763 ر.ب : 611
هاتـف رقــم : 99423268 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

وليد بن �شعيد بن فا�شل احلرا�شي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة طيم�شاء للم�شاريع املتميزة - ت�شامنية
للم�ساريع  �سركـة طيم�ساء  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  فا�سل احلرا�سي  بن  �سعيد  بن  وليد  يعلن 
املتميزة - ت�سامنية , وامل�سجلة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 5120802 , وفقـا التفاق 
ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/3/17م , وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـية اأمام 
الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى 

العنوان االآتـي : 
والية نـــزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 99385599
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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�شيف بن را�شد بن �شيف العبديل
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الثالثي املا�شي للتجارة �ص.م.م  
يعلــن �سيــف بــن را�سد بن �سيف العبديل اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـة الثالثي املا�سي للتجارة 
�س.م.م , وامل�سجلة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1012871 , وفقـا التفاق ال�سركــاء 
 , الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـــي  ال�سركــة  وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل   , املــوؤرخ 2018/3/4م 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

االآتـي : 
والية منــح - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 146 ر.ب : 619
هاتـف رقــم : 98888138 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي   اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الرباق ال�شاملة - ت�شامنية  
يعلن �سيف بن را�سد بن �سيف العبديل اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـة م�ساريع الرباق ال�ساملة -

ت�سامنية , وامل�سجلة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1010460 , وفقـا التفاق ال�سركــاء 
 , الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـــي  ال�سركــة  وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل   , املــوؤرخ 2018/3/4م 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

االآتـي : 
والية منــح - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 241 ر.ب : 619
هاتـف رقــم : 98888138 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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يون�ص بن حمد بن حممد االإ�شماعيلي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الداخلية املتكاملة �ص.م.م  
يعلن يون�س بن حمد بن حممد االإ�سماعيلي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـة الداخلية املتكاملة 
�س.م.م , وامل�سجلة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1081135 , وفقـا التفاق ال�سركــاء 
املــوؤرخ 2018/2/26م , وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـية اأمام الغـري , 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

االآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 95977617 
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 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�شهاب بن ذياب بن �شلطان الربطماين

  اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دوحة الدوح للتجارة - ت�شامنية 

يعلن �سهاب بن ذياب بن �سلطان الربطماين اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـة دوحة الدوح للتجارة -
ت�سامنية , وامل�سجلة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1112660 , وفقـا التفاق ال�سركــاء 
 , الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـــي  ال�سركــة  وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل   , املــوؤرخ 2018/3/4م 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

االآتـي : 
والية منح - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 231 ر.ب : 619
هاتـف رقــم : 92229766 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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حممد بن علي بن حمد ال�شليماين
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رمال الفيقني للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية 
يعلن حممد بن علي بن حمد ال�سليماين اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـة رمال الفيقني للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية , وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 5101590 , وفقـــا 
التفاق ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/2/27م , وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـية 
اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة 

علــى العنوان االآتـي : 
والية منح - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 79 ر.ب : 619
هاتـف رقــم : 99316572 

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 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة فخر الداخلية للتجارة �ص.م.م 
يعلن حممد بن علي بن حمد ال�سليماين اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـة فخر الداخلية للتجارة 
�س.م.م , وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجل الـتجاري بالرقـــم 1047791 , وفقا التفاق ال�سركــاء 
املــوؤرخ 2018/2/27م , وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـية اأمام الغـري , 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

االآتـي : 
املوالح اجلنوبية - والية ال�شيب 

�ص.ب : 79 ر.ب : 616
هاتـف رقــم : 99316572 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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حممد بن حمد بن �شامل احلجي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبراج منح احلديثة للتجارة �ص.م.م 
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـة اأبراج منح احلديثة  يعلن حممد بن حمد بن �سامل احلجي 
للتجارة �س.م.م , وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1178282 , وفقـــا التفاق 
ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/2/27م , وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـية اأمام 
الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى 

العنوان االآتـي : 
روي - والية مطرح

�ص.ب : 155 ر.ب : 619
هاتـف رقــم : 99425655 

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 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
هالل بن حممد بن �شامل الها�شمي

  اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نه�شة العالية للتجارة - ت�شامنية 

يعلن هالل بن حممد بن �سامل الها�سمي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـة نه�سة العالية للتجارة -
ت�سامنية , وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقـم 5095212 , وفقا التفاق ال�سركــاء 
املــوؤرخ 2018/2/27م , وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـية اأمام الغـري , 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

االآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 560 ر.ب : 611
هاتـف رقــم : 99766465 

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 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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بدر بن خليفة بن �سعيد التوبي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع خريات احل�سنة ال�ساملة - ت�سامنية 
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـة م�ساريع خريات احل�سنة  يعلن بدر بن خليفة بن �سعيد التوبي 
ال�ساملــة - ت�سامنيــة ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقـم 1079353 ، وفقــا 
التفاق ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/2/6م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة 

علــى العنوان االآتـي : 
والية اإزكي - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 316 ر.ب : 614
هاتـف رقــم : 99738935 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

حممد بن �سامل بن عبداللـه الناعبي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املنزل املتميز للتجارة واملقاوالت �ص.م.م 
يعلن حممد بن �سامل بن عبداللـه الناعبي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـة املنزل املتميز للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقـم 1093392 ، وفقــا التفاق 
ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/3/15م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى 

العنوان االآتـي : 
العقر - والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 99332968 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�شامل بن حمد بن �شامل الكمياين
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نزوى خلدمات االت�شاالت �ص.م.م 
يعلن �سامل بن حمد بن �سامل الكمياين اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـة نزوى خلدمات االت�ساالت 
�س.م.م , وامل�سجلــة لــــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقـم 5120721 , وفقــا التفاق ال�سركــاء 
املــوؤرخ 2018/3/5م , وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـية اأمام الغـري , 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

االآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 122 ر.ب : 611
هاتـف رقــم : 99311984 

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 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
خالد بن مرزوق بن حمد الدرعي

  اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شروح ال�شعادة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية  

يعلن خالد بن مرزوق بن حمد الدرعي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـة �سروح ال�سعادة للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية , وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقـم 1050612 , وفقــا 
التفاق ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/2/8م , وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـية 
اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة 

والية اأدم - حمافظة الداخليةعلــى العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 8 ر.ب : 618

هاتـف رقــم : 99769812 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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�شليمان بن �شعيد بن حممد اأمبو�شعيدي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة القو�ص االأحمر للتجارة - ت�شامنية
يعلن �سليمان بن �سعيد بن حممد اأمبو�سعيدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـة القو�س االأحمر 
وفقــا   , بالرقـم 5151066  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلــة   , - ت�سامنية  للتجارة 
التفاق ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/2/22م , وللم�سفـي وحده حـق متثيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـية 
اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة 

علــى العنوان االآتـي : 
حارة الوادي - والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 92574099 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

اأفلح بن �شيف بن حممد الزكواين
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حدائق الورد للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـة حدائق الورد للتجارة  يعلن اأفلح بن �سيف بن حممد الزكواين 
واملقاوالت - ت�سامنية , وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 5146518 , وفقــا 
التفاق ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/2/28م , وللم�سفـي وحده حـق متثيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـية 
اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة 

علــى العنوان االآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 7 ر.ب : 621
هاتـف رقــم : 95300288 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

-313-



اجلريدة الر�سمية العدد )1239(

�شامل بن �شعيد بن �شامل احلوقاين
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ينابيع نزوى الذهبية للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
يعلن �سامل بن �سعيد بن �سامل احلوقاين اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـة ينابيع نزوى الذهبية 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية , وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 5122104 ,
وفقــا التفاق ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/2/27م , وللم�سفـي وحده حـق متثيــل ال�سركــة فـــي 
الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال 

ال�سركة علــى العنوان االآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 511 ر.ب : 611
هاتـف رقــم : 99245726 

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 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
علي بن �شعيد بن را�شد الغاوي

  اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الغاوي للم�شاريع املتميزة - ت�شامنية

يعلن علي بن �سعيد بن را�سد الغاوي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـة الغاوي للم�ساريع املتميزة -
ت�سامنية , وامل�سجلــة لدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1082761 , وفقــا التفاق ال�سركــاء 
املــوؤرخ 2017/12/13م , وللم�سفـي وحده حـق متثيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـية اأمام الغـري , 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

االآتـي : 
النزار - والية اإزكي - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 240 ر.ب : 614
هاتـف رقــم : 95584873 

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 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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حليمة بنت �شعيد بن علي الهطالية
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الهجان للتجارة واخلدمات الفنية �ص.م.م
تعلـــن حليمــة بنــت �سعيــد بــن علــي الهطاليــة اأنـها تقـوم بت�سفـية �سركـة الهجان للتجارة 
 ,  1260603 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلة   , �س.م.م  الفنية  واخلدمات 
وفقا التفاق ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/2/28م , وللم�سفـية وحدها حـق متثيــل ال�سركــة فـــي 
الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال 

ال�سركة علــى العنوان االآتـي : 
والية احلمراء - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 8 ر.ب : 617
هاتـف رقــم : 99221755 

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 .
امل�شفــية

اأحمد بن �شامل بن �شعيد جعبوب
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البنيان املر�شو�ص للتجارة �ص.م.م
يعلن اأحمد بن �سامل بن �سعيد جعبوب اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـة البنيان املر�سو�س للتجارة 
�س.م.م , وامل�سجلــة لدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 2210282 , وللم�سفـي وحده حـق 
متثيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 99492161 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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علي بن �شعيد بن علي فا�شل
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مرا�شي عوقد للتجارة واملقاوالت
يعلن علي بن �سعيد بن علي فا�سل اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـة مرا�سي عوقد للتجارة واملقاوالت ,
املوؤرخ  ال�سركاء  وفقا التفاق   ,  2188872 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـــة  لدى  وامل�سجلــة 
وعلى   , الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـــي  ال�سركــة  متثيــل  حـق  وحده  وللم�سفـي   , 2018/3/27م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي : 

والية �شاللة - حمافظة ظفار
�ص.ب : 2081 ر.ب : 211

هاتـف رقــم : 99654043 
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 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�شعيد بن عامر بن �شعيد العمري

  اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العمري العربية للتجارة واملقاوالت

يعلن �سعيد بن عامر بن �سعيد العمري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـة العمري العربية للتجارة 
واملقاوالت , وامل�سجلة لدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1080462 , وفقا التفاق ال�سركاء 
 , الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـــي  ال�سركــة  متثيــل  حـق  وحده  وللم�سفـي   , 2018/3/13م  املوؤرخ 
العنوان  ال�سركة علــى  باأعمال  التــي تتعلــق  وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

االآتـي : 
والية �شاللة - حمافظة ظفار

�ص.ب : 26 ر.ب : 221
هاتـف رقــم : 99483113 - 99493959 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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�شامل بن ح�شن بن �شعيد ال�شيداد
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة واحة االأطل�ص للتجارة
يعلــن �سامل بن ح�سن بن �سعيــد ال�سيــداد اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـة واحة االأطل�س للتجارة ,

وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 1040145 , وللم�سفـي وحده حـق متثيــل 
اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي  ال�سركــة فـــي الت�سفـية 

تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 99343338 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

�شامل بن �شهيل بن �شامل جداد
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة هانون العاملية للتجارة واملقاوالت
للتجارة  العاملية  هانون  �سركـة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  جداد  �سامل  بن  �سهيل  بن  �سامل  يعلــن 
التفــاق  وفقــا   ,  1077066 بالرقــم  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلــة   , واملقاوالت 
ال�سركــاء املـــوؤرخ 2018/3/26م , وللم�سفـي وحده حـق متثيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـية اأمام 
ال�سركة علــى  باأعمال  التــي تتعلــق  , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور  الغـري 

العنوان االآتـي : 
والية �شاللة - حمافظة ظفار

هاتـف رقــم : 99054489 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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حممد بن �شعيد بن م�شلم العامري
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الروؤ�شاء ال�شاملة للتجارة واملقاوالت �ص.م.م
ال�ساملة  الروؤ�ساء  �سركـة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  العامري  م�سلم  بن  �سعيد  بن  حممد  يعلـن 
 , بالرقــم 1170446  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانـة  وامل�سجلة لدى   , واملقاوالت �س.م.م  للتجارة 
وفقــا التفاق ال�سركـاء املـــوؤرخ 2017/12/14م , وللم�سفـي وحده حـق متثيــل ال�سركــة فـــي 
الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال 

ال�سركة علــى العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 92213387 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

�شعيد بن خليفة بن �شعيد ال�شعيلي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مكارم التطور �ص.م.م
يعلـن �سعيد بن خليفة بن �سعيد ال�سعيلي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـة مكارم التطور �س.م.م , 
وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 1260549 , وفقــا التفاق ال�سركـاء املـــوؤرخ 
وعلى   , الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـــي  ال�سركــة  متثيــل  حـق  وحده  وللم�سفـي   , 2018/3/22م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي : 

والية بهالء - حمافظة الداخلية
هاتـف رقــم : 99712355 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

-318-



اجلريدة الر�سمية العدد )1239(

�شالح بن �شعيد بن ماجد ال�شيفي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة عبدالعزيز وحممد و�شامل و�شالح اأبناء �شعيد ال�شيفي - ت�شامنية

يعلـن �سالح بن �سعيد بن ماجد ال�سيفي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـة عبدالعزيز وحممد 
و�سامل و�سالح اأبناء �سعيد ال�سيفي - ت�سامنية , وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجــاري 
بالرقــم 5034671 , وفقــا التفاق ال�سركـاء املـــوؤرخ 2018/2/12م , وللم�سفـي وحده حـق 
متثيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية 

هاتـف رقــم : 95345746 
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 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
حارث بن اأحمد بن حارث احلارثي

  اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حارث احلارثي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلـن حارث بن اأحمد بن حارث احلارثي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـة حارث احلارثي و�سريكه 
للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 1179582 , وللم�سفـي 
وحده حـق متثيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية 

هاتـف رقــم : 99880787 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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اأحمد بن حممد بن حمد املياحي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جبال الداخلية االأهلية - ت�شامنية
يعلـن اأحمد بن حممد بن حمد املياحي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـة جبال الداخلية االأهليــة -

التفاق  وفقــا   ,  1197333 بالرقــم  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلــة   , ت�سامنيــة 
ال�سركـاء املـــوؤرخ 2018/3/21م , وللم�سفـي وحده حـق متثيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـية اأمام 
الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى 

العنوان االآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 1389 ر.ب : 611
هاتـف رقــم : 99543429 

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 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
علي بن خمي�ص بن علي البطراين

  اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة علي بن خمي�ص البطراين و�شركاه للتجارة - ت�شامنية

يعلـن علي بن خمي�س بن علي البطراين اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـة علي بن خمي�س البطراين 
و�سركاه للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 5048273 ,

فـــي  ال�سركــة  متثيــل  حـق  وحده  وللم�سفـي   , 2018/2/22م  املـوؤرخ  ال�سركـاء  التفاق  وفقا 
الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال 

ال�سركة علــى العنوان االآتـي : 
والية نزوى  - حمافظة الداخلية

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 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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عبدالعزيز بن �شامل بن حممد الوردي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة هرويل للخدمات الهند�شية �ص.م.م
يعلـن عبدالعزيز بن �سامل بن حممــد الــوردي اأنـــه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة هرويــل للخدمات 
وفقا   ,  5151333 بالرقــم  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلــة   , �س.م.م  الهند�سية 
التفاق ال�سركـاء املـوؤرخ 2018/2/14م , وللم�سفـي وحده حـق متثيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـية 
اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة 

علــى العنوان االآتـي : 
والية اإزكي - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 99315959 
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 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�شامل بن علي بن �شعيد العلوي

  اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الوفري للتجارة واملقاوالت

يعلـن �سامل بن علي بن �سعيد العلوي اأنـــه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة الوفري للتجارة واملقاوالت ,
وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 2117665 , وفقا التفاق ال�سركـاء املـوؤرخ 
وعلى   , الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـــي  ال�سركــة  متثيــل  حـق  وحده  وللم�سفـي   , 2018/3/1م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي : 

والية �شاللة 
هاتف رقم : 99589444 

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 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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قي�شر بن من�شور بن حامد الريامي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة قي�شر بن من�شور بن حامد الريامي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلـن قي�سر بن من�سور بن حامد الريامي اأنـــه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة قي�سر بن من�سور بن 
الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لــدى  , وامل�سجلــة  الريامي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية  حامد 
حـق  وحده  وللم�سفـي   , 2018/2/21م  املـوؤرخ  ال�سركـاء  التفاق  وفقا   ,  5106192 بالرقــم 
متثيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 92955757 
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 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
هالل بن حمد بن �شيف ال�شعدي

  اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حنني املا�شي للتجارة - ت�شامنية

يعلـن هالل بن حمد بن �سيف ال�سعدي اأنـــه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة حنني املا�سي  للتجارة -
التفاق  وفقا   ,  1090333 بالرقــم  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلــة   , ت�سامنية 
اأمام  الت�سفـية  فـــي  ال�سركــة  حـق متثيــل  وحده  وللم�سفـي   , 2018/3/1م  املـوؤرخ  ال�سركـاء 
الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى 

العنوان االآتـي : 
حمافظة جنوب الباطنة

هاتف رقم : 92720950 
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 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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طالل بن عبدالرحمن بن �شيف العزاين
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة قلعة الربميي اال�شتثمارية �ص.م.م
يعلـن طالل بن عبدالرحمن بن �سيف العزاين اأنـــه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة قلعة الربميي 
اال�ستثمارية �س.م.م , وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 1010098 , وللم�سفـي 
وحده حـق متثيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي : 
حمافظة الربميي 

�ص.ب : 395 ر.ب : 115
هاتف رقم : 95701050 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

  اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العزاين والكعبي لال�شتثمار �ص.م.م

يعلـن طالل بن عبدالرحمن بن �سيف العزاين اأنـــه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة العزاين والكعبي 
لال�ستثمار �س.م.م , وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 1188137 , وللم�سفـي 
وحده حـق متثيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي : 
حمافظة الربميي

هاتف رقم : 92890907 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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�شالح بن �شاعد بن حمود القرطوبي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رواد ال�شاحل للتجارة - ت�شامنية
ال�ساحل   اأنـــه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة رواد  يعلـن �سالح بن �ساعد بن حمود القرطوبي 
اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 1554654 , وفقا  للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلــة لــدى 
التفاق ال�سركـاء املـوؤرخ 2018/2/28م , وللم�سفـي وحده حـق متثيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـية 
اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة 

علــى العنوان االآتـي : 
حمافظة جنوب الباطنة

هاتف رقم : 99353357 
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 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
عزيز بن علي بن خمي�ص البلو�شي

  اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شد امللدة للتجارة - ت�شامنية

يعلـن عزيز بن علي بن خمي�س البلو�سي اأنـــه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة اأ�سد امللدة  للتجارة -
ت�سامنية , وامل�سجلــة لــدى اأمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقــم 1080377 , وفقا التفاق ال�سركـاء 
 , الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـــي  ال�سركــة  وللم�سفـي وحده حـق متثيــل   , املـوؤرخ 2018/3/15م 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

االآتـي : 
حمافظة جنوب الباطنة

هاتف رقم : 95271868 
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 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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حممد بن حممود بن مزار الزدجايل
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة وادي مرفع للتجارة - تو�شية
يعلـن حممد بن حممود بن مزار الزدجايل اأنه يقــوم بت�سفـية �سركـة وادي مرفع للتجارة -

تو�سية , وامل�سجلــة لــدى اأمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقــم 1615939 , وفقا التفاق ال�سركـاء 
 , الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـــي  ال�سركــة  وللم�سفـي وحده حـق متثيــل   , املـوؤرخ 2018/2/12م 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

االآتـي : 
حمافظة جنوب الباطنة

هاتف رقم : 99868575 
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 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�شامل بن حمود بن حميد ال�شبيبي

  اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة �شامل بن حمود ال�شبيبي و�شركاه للتجارة - ت�شامنية
يعلـن �سامل بن حمود بن حميد ال�سبيبي اأنه يقــوم بت�سفـية �سركـة �سامل بن حمود  ال�سبيبي 
و�سركاه للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقــم 6061311 , 
وفقــا التفــاق ال�سركـــاء املــــوؤرخ 2018/2/25م , وللم�سفـــي وحده حـق متثيــل ال�سركــة فـــي 
الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال 

ال�سركة علــى العنوان االآتـي : 
حمافظة جنوب الباطنة

هاتف رقم : 99329825 
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 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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اأحمد بن مبارك بن �شليم املحرزي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بيت جمان للم�شاريع ال�شاملة �ص.م.م
يعلـن اأحمد بن مبارك بن �سليم املحرزي اأنه يقــوم بت�سفـية �سركـة بيت جمان للم�ساريع 
ال�ساملة �س.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقــم 1081118 , وفقا التفاق 
اأمام  , وللم�سفـي وحده حـق متثيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـية  املـوؤرخ 2018/3/6م  ال�سركـاء 
الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى 

العنوان االآتـي : 
حمافظة جنوب الباطنة

هاتف رقم : 95607601 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

  اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الكنوز احلديثة للتجارة �ص.م.م 

يعلـن اأحمد بن مبارك بن �سليم املحرزي اأنه يقــوم بت�سفـية �سركـة الكنوز احلديثة للتجارة 
�س.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقــم 1822470 , وفقا التفاق ال�سركـاء 
 , الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـــي  ال�سركــة  متثيــل  حـق  وحده  وللم�سفـي   , 2018/3/6م  املـوؤرخ 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

االآتـي : 
حمافظة جنوب الباطنة

هاتف رقم : 95607601 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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حممد بن علي بن حممد ال�شعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شعدي للبناء والت�شييد �ص.م.م 
يعلـن حممد بن علي بن حممد ال�سعدي اأنه يقــوم بت�سفـية �سركـة ال�سعدي للبناء والت�سييد 
�س.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقــم 1064521 , وفقا التفاق ال�سركـاء 
 , اأمام الغـري  املـوؤرخ 2018/2/26م , وللم�سفـي وحده حـق متثيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـية 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

االآتـي : 
حمافظة جنوب الباطنة

هاتف رقم : 99808037 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

التفات بنت ربيع دروي�ص بيت ريحان
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة فاطمة بنت اإبراهيم ح�شن و�شريكاتها للتجارة
تعلـن التفات بنت ربيع دروي�س بيت ريحان اأنها تقــوم بت�سفـية �سركـة فاطمة بنت اإبراهيم 
 , بالرقــم 2219409  الـتجاري  ال�سجــل  اأمانة  , وامل�سجلة لدى  ح�سن و�سريكاتها للتجارة 
وفقا التفاق ال�سركـاء املـوؤرخ 2018/3/17م , وللم�سفـية وحدها حـق متثيــل ال�سركــة فـــي 
الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال 

ال�سركة علــى العنوان االآتـي : 
والية �شاللة - حمافظة ظفار

�ص.ب : 2886 ر.ب : 211
هاتف رقم : 99097811 

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 .
امل�شفــية
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�شلطان بن را�شد بن حممد الكعبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة م�شنع �شنا�ش للثلج والتربيد �ش.م.م
يعلـن �سلطان بن را�سد بن حممد الكعبي اأنــه يقـــوم بت�سفيـة �سركــة م�سنع �سنا�ص للثلج 
والتربيد �ص.م.م ، وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـــم 3178323 ، وللم�سفـــي 
وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي 

فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية �شنا�ش - مركز الوالية 

�ش.ب : 28 ر.ب : 324
هاتف رقم : 99335698

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة م�شاريع الفرا�شة املتحدة �ش.م.م

يعلـــن �سلطـــان بن را�ســد بــن حممـــد الكعبـــي اأنــه يقـــــوم بت�سفيـــة �سركــــة م�ساريــع الفرا�ســة 
وللم�سفـــي   ،  1136362 بالرقـــم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلة   ، �ص.م.م  املتحدة 
وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي 

فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية �شنا�ش - مركز الوالية 

�ش.ب : 462 ر.ب : 322
هاتف رقم : 99335698

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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خمي�ش بن علي بن خمي�ش الر�شيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شقور ال�شويق للتجارة - ت�شامنية 
يعلـــن خميــ�ص بن علي بن خمــي�ص الر�سيــــدي اأنــه يقـــــــوم بت�سفيــــة �سركـــــة �سقور ال�سويق 
للتجــــارة - ت�سامنية  ، وامل�سجلـة لـدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1050314 ، وللم�سفـــي 
وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي 

فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية �شحار - مركز الوالية

هاتف رقم : 99866068
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

اأحمد بن �شامل بن علي البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شحر البادية للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
للتجارة  البادية  �سحر  �سركــــة  بت�سفيــة  يقـــوم  اأنــه  البادي  علي  بن  �سامل  بن  اأحمد  يعلـن 
 ،  1037617 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لـدى  وامل�سجلـــة   ، ت�سامنية   - واملقاولت 
وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة 

امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية �شحار - مركز الوالية

هاتف رقم : 96694418
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــــيعلى العنوان امل�سار اإليه .

-329-



اجلريدة الر�سمية العدد )1239(

خالد بن �شعيد بن علي الكعبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة تالل �شنا�ش الذهبية - ت�شامنية
يعلـن خالد بن �سعيد بن علي الكعبي اأنــه يقـــــوم بت�سفيـــة �سركــــة تـــالل �سنا�ص الذهبية - 
وللم�سفـــي   ،  1169666 بالرقـــم  الـتجـــــاري  ال�سجـــل  اأمانـــــة  لـــدى  وامل�سجلـــــة   ، ت�سامنيــة 
وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي 

فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية �شنا�ش - مركز الوالية 

هاتف رقم : 99064069
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

�شامل بن را�شد بن حميد الربيكي وحممد بن عبداللـه بن �شامل املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية 
ل�شركة �شامل بن را�شد بن حميد الربيكي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلـن �سامل بن را�سد بن حميد الربيكي وحممد بن عبداللـه بن �سامل املعمري اأنــهما يقـــومان 
بت�سفيـة �سركــة �سامل بن را�سد بن حميد الربيكي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة 
متثيــل  حــق  وحــدهما  وللم�سفـــيني   ،  3184609 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لــدى 
ال�سركـــة فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــيني فـي كافة الأمــور 

التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية اخلابورة  - مركز الوالية

�ش.ب : 226 ر.ب : 319
هاتف رقم : 99368666

كمــــا يدعــــو امل�سفـيان مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعاءاتهـــــم �ســد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـيني 

امل�شفــــيانعلى العنوان امل�سار اإليه .
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فهد بن عبداللـه بن �شامل املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية 
ل�شركة فهد بن عبداللـه بن �شامل املعمري و�شريكه للمقاوالت - ت�شامنية

اأنــه يقـــوم بت�سفيـة �سركــة فهد بن عبداللـه بن  يعلـن فهد بن عبداللـه بن �سامل املعمري 
�سامل املعمري و�سريكه للمقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري 
بالرقـــم 3146693 ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر ، 
وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

الآتـي :
والية �شحم  - مركز الوالية 

�ش.ب : 628 ر.ب : 326
هاتف رقم : 98531133

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية 
ل�شركة فهد بن عبداللـه بن �شامل املعمري وولده للتجارة - تو�شية

اأنــه يقـــوم بت�سفيـة �سركــة فهد بن عبداللـه بن  يعلـن فهد بن عبداللـه بن �سامل املعمري 
�سامل املعمري وولده للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 
وعلـى   ، الغـــيـــر  اأمــام  الت�سفيـــة  فــي  ال�سركـــة  متثيــل  حــق  وحــده  وللم�سفـــي   ،  8051038
اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :

والية الربميي  - مركز الوالية
�ش.ب : 628 ر.ب : 326
هاتف رقم : 98531133

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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علي بن عبداللـه بن حممد اخلالدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة الب�ضاط االأ�ضود للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية
الأ�سود  الب�ساط  �سركــة  بت�سفيـة  يقـــوم  اأنــه  اخلالدي  حممد  بن  عبداللـه  بن  علي  يعلـن 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقم 1601962 ، 
وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة 

امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية مطرح  - مركز الوالية 

�ش.ب : 628 ر.ب : 326
هاتف رقم : 92575755

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

عبداللـه بن حممد بن عبود املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة جبال وادي بني عمر للتجارة - ت�شامنية
يعلـن عبداللـه بن حممد بن عبود املعمري اأنه يقوم بت�سفيـة �سركة جبال وادي بني عمر 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجاري بالرقـــم 3220435 ،  وللم�سفي 
وحـده حـق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي 

فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية �شحم - مركز الوالية 

�ش.ب : 249 ر.ب : 319
هاتف رقم : 99501015

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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عبدالعزيز بن عبداللـه بن �شعيد املزيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اآفاق امل�شتقبل للم�شاريع الذهبية - ت�شامنية 
يعلـن عبدالعزيز بن عبداللـه بن �سعيد املزيدي اأنــه يقـــوم بت�سفيـة �سركــة اآفاق امل�ستقبل 
للم�ساريع الذهبية - ت�سامنية ، وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1175729 ، 
وفقـــــا لتفـــــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/4/4م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي 
تتعلـق  التي  الأمــور  كافة  فـي  امل�سفــي  مراجعة  اجلميـع  وعلـى   ، الغـــيـــر  اأمــام  الت�سفيـــة 

باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية عربي - حمافظة الظاهرة 

هاتف رقم : 95070612
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

ناجي بن علي بن خلفان العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة احلوراء للتجارة - ت�شامنية
 - للتجارة  احلوراء  �سركــة  بت�سفيـة  يقـــوم  اأنــه  العلوي  خلفان  بن  علي  بن  ناجي  يعلـن 
لتفــاق  وفقــا   ،  7046456 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لـدى  وامل�سجلـــة   ، ت�سامنية 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/11م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـــة اأمــام 
الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان الآتـي :
والية عربي - حمافظة الظاهرة 

�ش.ب : 420 ر.ب : 500
هاتف رقم : 99203554

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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عبداللـه بن اأحمد بن �شليمان احلامتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة خريات الوهرة للتجارة - ت�شامنية
يعلـــن عبداللـه بن اأحمد بن �سليمان احلامتي اأنـــه يقــــوم بت�سفيـــة �سركـــــة خيــرات الوهــرة 
للتجــارة - ت�سامنيــة ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانـــــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم 1038251 ، وفقـــــا 
لتفــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/19م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـــة 
اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان الآتـي :
والية عربي - حمافظة الظاهرة 

هاتف رقم : 99277960
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

خالد بن حمود بن حممد البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة مرتفعات ال�شد للتجارة - ت�شامنية
يعلن خالد بن حمود بن حممد البلو�سي اأنــه يقـوم بت�سفيـة �سركة مرتفعات ال�سد للتجارة - 
ت�سامنيـــة ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقــــــــم 7049528 ، وفقـــــــا لتفــــــاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/4/5م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـــة اأمــام 
الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان الآتـي :
والية عربي - حمافظة الظاهرة 

�ش.ب : 75516 ر.ب : 511
هاتف رقم : 99755660

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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�شالح بن را�شد بن عي�شى ال�شبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية 
ل�شركة �شليمان بن علي بن �شليمان العجمي و�شركاه للتجارة - ت�شامنية

بن  بن علي  �سليمان  �سركـة  بت�سفيـة  يقـــوم  اأنــه  ال�سبلي  بن عي�سى  را�سد  بن  يعلـن �سالح 
�سليمان العجمي و�سركاه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفيـة  فــي  ال�سركـــة  متثيــل  حــق  وحــده  وللم�سفـــي   ،  3201392 بالرقـــم 
وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

الآتـي :
والية لوى - مركز الوالية 

�ش.ب : 66 ر.ب : 321
هاتف رقم : 96647134

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

خلفان بن عبداللـه بن جمعة املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة خلفان املعمري و�شركائه للتجارة - تو�شية
املعمري  خلفان  �سركة  بت�سفيـة  يقـــوم  اأنــه  املعمري  جمعة  بن  عبداللـه  بن  خلفان  يعلن 
و�سركائه للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1531794 ، 
وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلـى اجلميع مراجعة 

امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية �شحار - مركز الوالية 

هاتف رقم : 99348310
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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عبداللـه بن علي بن عبيد النربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة فنادق �شحار �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن علي بن عبيد النربي اأنــه يقـــوم بت�سفيـة �سركة فنادق �سحار �ص.م.م ، 
وامل�سجلـــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1483293 ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل 
ال�سركـــة فــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي 

تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية بو�شر - مركز الوالية 

�ش.ب : 243 ر.ب : 115
هاتف رقم : 92384887

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

جمعة بن عبداللـه بن عي�شى البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية 
ل�شركة وراود طيبة احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن جمعة بن عبداللـه بن عي�سى البلو�سي اأنــه يقـــوم بت�سفيـة �سركة وراود طيبة احلديثة 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لــدى اأمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقم 1099824 ، 
وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلـى اجلميع مراجعة 

امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية �شنا�ش - مركز الوالية 

�ش.ب : 89 ر.ب : 324
هاتف رقم : 96611663

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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عبداللـه بن علي بن �شعيد العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأبو اجلود العاملية �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن علي بن �سعيد العربي اأنه يقوم بت�سفيـة �سركة اأبو اجلود العاملية �ص.م.م ، 
وامل�سجلـــة لــدى اأمانة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1070934 ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل 
ال�سركـــة فــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي 

تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية �شحار - مركز الوالية 

�ش.ب : 397 ر.ب : 324
هاتف رقم : 95555801

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفية 

ل�شركة البريق االأحمر املميز للم�شاريع التجارية واملقاوالت �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن علي بن �سعيد العربي اأنه يقوم بت�سفيـة �سركـــة البريق الأحمــــر املميز 
للم�ساريع التجارية واملقاولت �ص.م.م ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 
1063491 ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلـى اجلميع 

مراجعة امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية �شحار - مركز الوالية 

�ش.ب : 397 ر.ب : 324
هاتف رقم : 95555801

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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عامر بن عي�شى بن عبداللـه البارحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة وديان ال�شمال للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
يعلن عامـــر بن عي�ســـى بن عبداللـه البارحـــي اأنــه يقــــــوم بت�سفيـــة �سركـــة وديــــان ال�سمال 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانة ال�سجـــل الـتجاري بالرقم 3138119 ، 
وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلـى اجلميع مراجعة 

امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية ال�شويق - مركز الوالية  

هاتف رقم : 99366682
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

عائ�شة بنت علي بن مراد البلو�شية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة نور جمي�ش املميز للتجارة - ت�شامنية
تعلـن عائ�ســـة بنت علـــي بن مـــراد البلو�سية اأنـهـــا تقــوم بت�سفيـة �سركـة نور جمي�ص املميز 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقــم 1170855 ، وللم�سفـــية 
وحــدها حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفــية 

فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية �شحار - مركز الوالية  

هاتف رقم : 92492397
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعاءاتهـــــم �ســد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــية
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حممد بن �شقر بن حممد املرزوقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة ن�شامي اخلريف االأخ�شر للتجارة - ت�شامنية
ن�سايــم اخلريف  �سركــة  بت�سفيـــة  يقـــوم  اأنــه  املرزوقــي  بن �سقر بن حممـــد  يعلن حممد 
الأخ�سر للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـــم 1155247 ، 
وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلـى اجلميع مراجعة 

امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية �شحار - مركز الوالية  

هاتف رقم : 92664379
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

عا�شم بن �شامل بن �شعيد ال�شيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة م�شار املدينة للم�شاريع املتحدة - تو�شية
يعلن عا�سم بن �سامل بن �سعيد ال�سيدي اأنــه يقـــوم بت�سفيـة �سركة م�سار املدينة للم�ساريع 
املتحدة - تو�سية ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1162146 ، وللم�سفـــي 
وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـي 

كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية �شحم  

�ش.ب : 498 ر.ب : 319
هاتف رقم : 99571556

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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اأحمد بن  اإبراهيم بن �شعيد الذهلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية 
ل�شركة اأحمد بن اإبراهيم بن �شعيد الذهلي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلن اأحمد بن اإبراهيم بن �سعيد الذهلي اأنه يقـــوم بت�سفيـة �سركة اأحمد بن اإبراهيم بن 
الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانة  لــدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنية   - للتجارة  و�سريكه  الذهلي  �سعيد 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفيـة  فــي  ال�سركـــة  متثيــل  حــق  وحــده  وللم�سفـــي   ،  3307204 بالرقـــم 
وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

الآتـي :
والية �شنا�ش - مركز الوالية  

�ش.ب : 106 ر.ب : 325
هاتف رقم : 99232057

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

حميد بن را�شد بن حميد العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأمواج الغوي�شة احلديثة للتجارة - ت�شامنية
يعلن حميد بن را�سد بن حميد العربي اأنــه يقـــوم بت�سفيـة �سركة اأمواج الغوي�سة احلديثة 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـــم 1140214 ، وللم�سفي 
وحده حـق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـي 

كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية �شحم - مركز الوالية  

هاتف رقم : 94422887
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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حممد  بن �شعيد بن مبارك الغيثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة روا�شي ال�شويق احلديثة - ت�شامنية
يعلـــن حممـــــد بـــن �سعيــد بــن مبارك الغيثــي اأنــه يقـــــوم بت�سفيــــة �سركـــــة روا�ســـي ال�سويـــق 
احلديثة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانـــة ال�سجل الـتجاري بالرقـــم 1164842 ، وللم�سفـــي 
وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـي 

كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية �شحار - مركز الوالية 

�ش.ب : 106 ر.ب : 311
هاتف رقم : 95110001

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفية 

ل�شركة �شاحل اخل�شراوين الوطنية للتجارة - ت�شامنية
يعلـن حممـــد بن �سعيـــد بن مبـــارك الغيثي اأنــه يقـــوم بت�سفيـة �سركـة �ساحل اخل�سراوين 
الوطنية للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجــاري بالرقـــم 1138027 ، 
وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلـى اجلميع مراجعة 

امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية �شحار - مركز الوالية 

�ش.ب : 106 ر.ب : 311
هاتف رقم : 95110001

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة وادي اخل�شراوين للتجارة - ت�شامنية

يعلـن حممـــد بن �سعيــد بن مبـــارك الغيثـــي اأنـــــه يقـــوم بت�سفيـة �سركـــــة وادي اخل�سراويــــن 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1141779 ، وللم�سفـــي 
وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـي 

كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية �شحار - مركز الوالية 

�ش.ب : 106 ر.ب : 311
هاتف رقم : 95110001

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة البريق اجلديد للتجارة - ت�شامنية

اجلديـــد  البيـــرق  �سركـة  بت�سفيـة  يقـــوم  اأنــه  الغيثي  مبـــارك  بن  �سعيد  بن  يعلـن حممــــد 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانة ال�سجــل الـتجــاري بالرقم 1106810 ، وللم�سفـــي 
وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـي 

كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية �شحار - مركز الوالية 

�ش.ب : 106 ر.ب : 311
هاتف رقم : 95110001

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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ناجي بن حممد بن �شعيد ال�شعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة مركز الكوثر الطبي التخ�ش�شي
يعلن ناجي بن حممد بن �سعيد ال�سعيدي اأنــه يقـــوم بت�سفيـة �سركة مركز الكوثر الطبي 
التخ�س�سي ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 3252809 ، وللم�سفـــي وحــده 
حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـي كافة 

الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
العذيبة - والية بو�شر 

�ش.ب : 1446 ر.ب : 130
هاتف رقم : 99267887

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

علي بن �شامل بن حممد تبوك
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة بهجة ال�شعادة الوطنية للتجارة
الوطنية  ال�سعادة  بهجة  �سركة  بت�سفيـة  يقـــوم  اأنــه  تبوك  بن حممد  �سامل  بن  علي  يعلن 
للتجارة ، وامل�سجلة لــدى اأمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـم 1175200 ، وفقــا لتفــاق ال�سركاء 
اأمام الغـري ،  املوؤرخ 2018/2/12م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـة 
وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

الآتـي :
ال�شعادة ال�شمالية - والية �شاللة

�ش.ب : 1 ر.ب : 215
هاتف رقم : 99495252

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي 
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عبدالرحمن بن عامر املع�شني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة مركز العا�شمة لالأبواب االأوروبية 
يعلن عبدالرحمن بن عامـر املع�سنـي اأنــه يقـــوم بت�سفيـة �سركــــة مركــــز العا�سمـــة لالأبواب 
الأوروبية ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1228289 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
 ، اأمام الغـري  املوؤرخ 2018/1/31م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـة 
وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

الآتـي :
ال�شعادة - والية �شاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم : 23294636
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

�شامل بن اأمان بن �شعبان بيت جبل 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة االأر�ش الف�شية الدولية للخدمات
يعلن �سامل بن اأمان بن �سعبان بيت جبل  اأنــه يقـــوم بت�سفيـة �سركة الأر�ص الف�سية الدولية 
للخدمات ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانــــة ال�سجــــــل الـتجــاري بالرقـــــم 1046165 ، وفقــــا لتفــاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/13م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـة اأمام 
الغـري ، وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان الآتـي :
�شاللة ال�شناعية

هاتف رقم : 99299233
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي 
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طاهر بن علي بن حممد باعمر
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة مركز مواد البناء والت�شييد �ش.م.م
يعلن طاهر بن علي بن حممد باعمر اأنــه يقـــوم بت�سفيـة �سركة مركز مواد البناء والت�سييد 
�ص.م.م ، وامل�سجلــــــة لـــــدى اأمانــــــة ال�سجــــــل الـتجــاري بالرقـــــم 2163900 ، وفقــــا لتفــــاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/14م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـة اأمام 
الغـري ، وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان الآتـي :
هاتف رقم : 94491112

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اإ�شراقة للتجارة واملقاوالت

 ، واملقاولت  للتجارة  اإ�سراقة  �سركة  بت�سفيـة  يقـــوم  اأنــه  باعمر  يعلن طاهر بن علي بن حممد 
وامل�سجلـــة لــدى اأمانــــة ال�سجــــــل الـتجــاري بالرقــــم 2091771 ، وفقــــا لتفــاق ال�سركاء املوؤرخ 
اأمام الغـري ، وعلـى  2018/2/14م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـة 
اجلميع مراجعة امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :

هاتف رقم : 94491112
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي 
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اجلزيــرة لل�شرافة �ش.م.م

يعلن طاهر بن علي بن حممد باعمر اأنه يقوم بت�سفيـة �سركة اجلزيرة لل�سرافة �ص.م.م ، 
وامل�سجلـــة لــــــدى اأمانــــة ال�سجـــــــــل الـتجــاري بالرقـــــــم 2030535 ، وفقـــــــا لتفــاق ال�سركــاء 
اأمام الغـري ،  املوؤرخ 2018/2/14م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـة 
وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

الآتـي :
هاتف رقم : 94491112

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي 

�شامل بن بخيت بن اأحمد الكثريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية 
ل�شركة �شامل بن بخيت اأحمد الكثريي و�شريكه للتجارة واملقاوالت

يعلن �سامل بن بخيت بن اأحمد الكثريي اأنــه يقـــوم بت�سفيـة �سركة �سامل بن بخيت اأحمد 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانة  لــدى  وامل�سجلة   ، واملقاولت  للتجارة  و�سريكه  الكثريي 
متثيــل  حــق  وحــده  وللم�سفـــي   ، 2018/2/13م  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفــاق  وفقــــا   ،  2120208
ال�سركـــة فــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي 

تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
�ش.ب : 45 ر.ب : 211

هاتف رقم : 95392222
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي 
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حممد بن �شعيد بن ح�شن ثوعار
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شلطان وحممد لال�شتثمار والتجارة 
يعلن حممد بن �سعيد بن ح�سن ثوعار اأنــه يقـــوم بت�سفيـة �سركة �سلطان وحممد لال�ستثمار 
اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقـم 1077682 ، وللم�سفـــي وحــده  والتجارة ، وامل�سجلـة لـدى 
حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـي كافة 

الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
�ش.ب : 2318 ر.ب : 211
هاتف رقم : 96642066

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة بن مويه للتجارة 

يعلن حممـــد بن �سعيــد بن ح�ســـن ثوعـــار اأنــه يقـــوم بت�سفيــــة �سركـــة بن مويــــه للتجارة ، 
وامل�سجلـــة لــدى اأمانة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 2049902 ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل 
ال�سركـــة فــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي 

تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية �شليم وجزر احلالنيات

هاتف رقم : 95940444
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي 
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�شالح بن حمد بن را�شد اليزيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية 
ل�شركة �شيف و�شالح اأبناء حمد بن را�شد اليزيدي للتجارة

يعلــن �سالح بن حمد بن را�سد اليزيدي اأنــه يقـوم بت�سفيـة �سركة �سيف و�سالح اأبناء حمد بن را�سد 
اليزيدي للتجارة ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـــم 6050794 ، وللم�سفـــي 
وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـي 

كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية اإبراء - حمافظة �شمال ال�شرقية

هاتف رقم : 95352547
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي 

خالد بن خلفان بن حمود العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة برزمان والعيون للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـــن خالـــد بن خلفــان بن حمـــود العامري اأنــه يقـــوم بت�سفيـة �سركـــة برزمـــان والعيـــون 
للتجارة واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1062674 ، وفقا 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/6م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـة 
اأمام الغـري ، وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان الآتـي 
والية امل�شيبي - حمافظة �شمال ال�شرقية

هاتف رقم : 92828386
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــــي على العنوان امل�سار اإليه .

-348-



اجلريدة الر�سمية العدد )1239(

بدر بن عبداللـه بن مبارك ال�شيفي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة فلج الظاهر للتجارة �ش.م.م
يعلـــن بدر بن عبداللـه بن مبارك ال�سيفي اأنــــه يقـــوم بت�سفيــة �سركــة فلج الظاهر للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1098446 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
اأمام الغـري ،  املوؤرخ 2018/3/27م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـة 
وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

الآتـي :
والية بدية - حمافظة �شمال ال�شرقية

�ش.ب : 100 ر.ب : 421
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي 

حممد بن �شامل بن حميد العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة مدر�شة �شم�ش املعارف لتحفيظ القراآن الكرمي
يعلـــن حممد بن �سامل بن حميد العامري اأنــــه يقـــوم بت�سفيــة �سركــة مدر�سة �سم�ش املعارف 
لتحفيظ القراآن الكرمي ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 6081282 ، وفقا 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/27م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـة 
اأمام الغـري ، وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان الآتـي :
والية القابل - حمافظة �شمال ال�شرقية

هاتـف رقــم : 99414755
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــــي على العنوان امل�سار اإليه .
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عبداللـه بن ال�شغري بن كليب الفزاري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شياء الردة ال�شاملة - ت�شامنية
يعلـــن عبداللـــه بن ال�سغيـــر بن كليـــب الفــزاري اأنـه يقـــوم بت�سفيــة �سركـــة �سيـــاء الـــــردة 
، وفقا  بالرقــــم 1188697  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانة  وامل�سجلة لدى   ، - ت�سامنية  ال�ساملة 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/25م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـة 
اأمام الغـري ، وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان الآتـي :
والية امل�شيبي - حمافظة �شمال ال�شرقية

هاتف رقم : 96117740
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي 

زاهر بن حممد بن �شعيد احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة النخيل التنموية �ش.م.م
يعلن زاهر بن حممد بن �سعيد احلارثي اأنـه يقـــوم بت�سفية �سركة النخيل التنموية �ش.م.م ، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــــــم 1098552 ، وفقا لتفـــــاق ال�سركـــاء املــــوؤرخ 
اأمام الغـري ، وعلـى  2018/3/29م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـة 
اجلميع مراجعة امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :

والية بو�شر - حمافظة م�شقط
هاتف رقم : 97998888

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــــي على العنوان امل�سار اإليه .
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حممد بن جمعة بن حممد املب�شلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة جنوم امل�شيبي للم�شاريع الذهبية - ت�شامنية
امل�سيبي  �سركــــــة جنــوم  بت�سفيــة  يقـــوم  اأنـــه  املب�سلـــي  يعلن حممد بن جمعــة بن حممـــد 
للم�ساريع الذهبية - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1213163 ، 
وفقــــا لتفــــاق ال�سركــاء املوؤرخ 2018/3/29م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي 
الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال 

ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية امل�شيبي - حمافظة �شمال ال�شرقية

هاتف رقم : 96276578
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي 

�شامل بن را�شد بن نا�شر احلب�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شيف بن حمود الرواحي و�شريكه للتجارة
يعلن �سامل بن را�سد بن نا�سر احلب�سي اأنـــه يقـــوم بت�سفيــة �سركــة �سيف بن حمود الرواحي 
و�سريكه للتجارة ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 6039359 ، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/28م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـة اأمام 
الغـري ، وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان الآتـي :
والية امل�شيبي - حمافظة �شمال ال�شرقية

هاتف رقم : 97277706
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي 
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�شامية بنت �شامل بن مربوك احلب�شية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة ميامة اخلليج للتجميل 
اخلليج  �سركـة ميامة  بت�سفيـة  تقــوم  اأنـهـــا  احلب�سية  بن مربوك  �سامل  بنت  �سامية  تعلـن 
للتجميل  ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقــم 1051945 ، وللم�سفـــية وحــدها 
حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفــية فـي كافة 

الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية امل�شيبي - حمافظة �شمال ال�شرقية

هاتف رقم : 79047790
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعاءاتهـــــم �ســد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــية

هدى بنت �شامل بن عامر احلارثية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة االإبرة املا�شية للخياطة والتطريز
تعلـن هدى بنت �سامل بن عامر احلارثية اأنـهـا تقــوم بت�سفيـة �سركـة الإبرة املا�سية للخياطة 
والتطريز ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقــم 6062717 ، وللم�سفـــية وحــدها 
حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفــية فـي كافة 

الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية اإبراء - حمافظة �شمال ال�شرقية

هاتف رقم : 92165622
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعاءاتهـــــم �ســد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــية
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عبداللـه بن �شامل بن �شعيد الرا�شدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية 
ل�شركة م�شاريع وهج �شناو احلديثة للتجارة واملقاوالت

يعلن عبداللـه بن �سامل بن �سعيد الرا�سدي اأنـــه يقـــوم بت�سفيــة �سركــة م�ساريع وهج �سناو 
احلديثة للتجارة واملقاولت ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1169881 ، وفقا 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/4/1م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـة 
اأمام الغـري ، وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان الآتـي :
والية امل�شيبي - حمافظة �شمال ال�شرقية

هاتف رقم : 96911163
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية 
ل�شركة البيت القدمي الوطنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن عبداللـه بن �سامل بن �سعيد الرا�سدي اأنـه يقـوم بت�سفيــة �سركــة البيت القدمي الوطنية 
للتجارة واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1061944 ، وفقا 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/29م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـة 
اأمام الغـري ، وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان الآتـي :
والية امل�شيبي - حمافظة �شمال ال�شرقية

هاتف رقم : 96911163
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــــي على العنوان امل�سار اإليه .

-353-



اجلريدة الر�سمية العدد )1239(

�شليم بن مبارك بن عبود الهنائي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة مرتفعات خميلة للتجارة - ت�شامنية
 - للتجارة  �سركة مرتفعات خميلة  بت�سفيــة  اأنه يقوم  الهنائي  �سليم بن مبارك بن عبود  يعلن 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1336550 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
اأمام الغـري ،  املوؤرخ 2018/3/17م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـة 
وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

الآتـي :
 والية بهالء - حمافظة الداخلية

�ش.ب : 253 ر.ب : 612
هاتف رقم : 99471030

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

طاهر بن علي بن حممد باعمر
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اجلزيرة لل�شرافة 
يعلن طاهــــر بن علي بن حممــد باعمـــر اأنـــه يقـــوم بت�سفيـــــة �سركــــة اجلزيــرة لل�سرافـــة ، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجــــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1175769 ، وفقـــــا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 
اأمام الغـري ، وعلـى  2018/2/14م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـة 
اجلميع مراجعة امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :

هاتف رقم : 94491112
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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م�شبح بن خمي�ش بن را�شد الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة الف�شاء الذهبي للتجارة - تو�شية
الذهبي  الف�ساء  �سركــة  بت�سفيــة  يقـــوم  اأنـــه  الكلباين  را�سد  بن  خمي�ش  بن  م�سبح  يعلن 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 8045976 ،  وللم�سفـــي 
وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـي 

كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
حمافظة الربميي

هاتف رقم : 99343838
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

عو�ش بن حممد بن �شلطان النعيمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة جنمة �شعراء للتجارة - تو�شية
�سعراء  جنمة  �سركــة  بت�سفيــة  يقـــوم  اأنـــه  النعيمي  �سلطان  بن  حممد  بن  عو�ش  يعلن 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 8001677 ، وللم�سفـــي 
وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـي 

كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
حمافظة الربميي

هاتف رقم : 95355200
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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عدنان بن اإ�شماعيل بن اإبراهيم خدابخ�ش البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة دار اأر�ش اليا�شمني احلديثة - تو�شية
يعلـن عدنان بن اإ�سماعيل بن اإبراهيم خدابخ�ش البلو�سي اأنه يقـوم بت�سفيــة �سركـة دار اأر�ش 
اليا�سمني احلديثة - تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1246730 ، 
وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلـى اجلميع مراجعة 

امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
حمافظة الربميي

�ش.ب : 229 ر.ب : 512
هاتف رقم : 92656334

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

را�شد بن �شامل بن �شعيد الكعبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة االأعوان الوطنية لال�شتثمار �ش.م.م
يعلـن را�سد بن �سامل بن �سعيد الكعبي اأنـــه يقـوم بت�سفيــة �سركة الأعوان الوطنية لال�ستثمار 
وحــده  وللم�سفـــي   ،  1134559 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، �ش.م.م 
حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـي كافة 

الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
حمافظة الربميي

هاتف رقم : 96666303
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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فريدة بنت يحيى بن هالل ال�شرجية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية 
ل�شركة اأوراق اخلريف لبيع املواد الغذائية باجلملة �ش.م.م

تعلـن فريدة بنت يحيى بن هالل ال�سرجية اأنـهـــا تقــوم بت�سفيـة �سركـة اأوراق اخلريف لبيع 
املواد الغذائية باجلملة �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقــم 1109539 ، 
وللم�سفـــية وحــدها حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلـى اجلميع مراجعة 

امل�سفــية فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
حمافظة الربميي

هاتف رقم : 95623223
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعاءاتهـــــم �ســد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اإ�شماعيل وخدابخ�ش للتجارة �ش.م.م

تعلـن فريدة بنت يحيى بن هالل ال�سرجية اأنـهـــا تقــوم بت�سفيـة �سركـة اإ�سماعيل وخدابخ�ش 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقــم 1082830 ، وللم�سفـــية 
وحــدها حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفــية 

فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
حمافظة الربميي

هاتف رقم : 95623223
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعاءاتهـــــم �ســد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــية
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اإبراهيم بن زهران بن حممد الوائلي  
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شياء العامل للتجارة - ت�شامنية
يعلـن اإبراهيـــم بن زهــــران بن حممــد الوائلـــي اأنـــه يقـــوم بت�سفيـــة �سركـــــة �سيــاء العالــم 
وفقا   ،  1113031 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/12م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـة 
اأمام الغـري ، وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان الآتـي :
والية اأدم - حمافظة الداخلية

�ش.ب : 8 ر.ب : 618
هاتف رقم : 99220659

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

عبداللـه بن �شعيد بن ال�شيود اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة مزون اجلنوب للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
�سركــة مزون اجلنوب  بت�سفيــة  يقـــوم  اأنـــه  اجلنيبي  ال�سيود  بن  �سعيد  بن  عبداللـه  يعلـن 
 ، بالرقـــم 1073720  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانة  وامل�سجلة لدى   ، واملقاولت �ش.م.م  للتجارة 
فــي  ال�سركـــة  متثيــل  حــق  وحــده  وللم�سفـــي   ، 2018/3/27م  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا 
الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال 

ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية اأدم - حمافظة الداخلية

�ش.ب : 81 ر.ب : 114
هاتف رقم : 92400165

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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خديجة بنت خليفة بن ح�سني املفرجية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء �سماء بهالء للتجارة - ت�سامنية   
�سماء  اأ�سواء  �سـركة  بت�سفـية  تقـوم  اأنــها  املفرجية  ح�سني  بن  خليفة  بنت  خديجة  تعلـن 
 ، الـتجاري بالرقـم 1044281  اأمــانة ال�سـجـل  ، وامل�سجلــة لـدى  بهالء للتجارة - ت�سامنية 
ال�سركة فـي  ، وللم�سفية وحدها حق متثيــل  املوؤرخ 2018/3/27م  ال�سركاء  وفــقـــا التفــاق 
تتعلـق  التــي  االأمـور  كافـة  فـي  امل�سفـية  اجلميـع مراجعة  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�سفيــــة 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
واليـة بهالء - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 170 ر.ب : 612 
هاتـف رقــم : 99763347

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 .
امل�سفــية

هالل بن عبداللـه بن نا�سر املحروقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ص ال�سرق االأو�سط �ص.م.م 
يعلن هالل بن عبداللـه بن نا�سر املحروقي اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركـة اأر�ض ال�سرق االأو�سط 
�ض.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانــة ال�سجــــل الـتجـاري بالرقـــم 1135002 ، وفقــــا التفاق ال�سركــاء 
املوؤرخ 2018/2/26م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة بهالء - حمافظة الداخلية 
هاتـف رقــم : 99424560

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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زايد بن خليفة بن را�سد الق�سابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سياء ويهي املر للتجارة - ت�سامنية
يعلـن زايد بن خليفة بن را�سد الق�سابي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـة �سياء ويهي املر للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1079167 ، وفقــا التفاق ال�سركـاء 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـــي  ال�سركــــة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/2/25م  املوؤرخ 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
واليـة بهالء - حمافظة الداخلية 

هاتـف رقــم : 99519588
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�سامل بن �سيف بن هديب التميمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فيافـي ب�سياء للتجارة - ت�سامنية 
يعلن �سامل بن �سيف بن هديب التميمي اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة فيافـي ب�سياء للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل التجاري بالرقـم 5114071 ، وفقا التفاق ال�سركــاء 
املوؤرخ 2018/2/18م ، وللم�سفـــي وحــده حق متثــيـل ال�ســــركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
واليـة بهالء - حمافظة الداخلية  

هاتـف رقــم : 99471345
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اأحمد بن �سالح بن علي اليحيائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي اخلطوة �ص.م.م 
يعلـــــن اأحمد بن �سالح بن علي اليحيائي اأنـه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركة روابي اخلطوة �ض.م.م ، 
وامل�سجلـــة لــــدى اأمــانـــة ال�سجــــل الـتجــــــاري بالــرقــــم  1179413 ، وفقـــا التفــــــاق ال�ســــركـــــاء 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/2/19م  املــــوؤرخ 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
واليـة بهالء - حمافظة الداخلية  

هاتـف رقــم : 99389946
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�سامل بن حمود بن �سامل الريامي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يا�سمني املزيونة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن �سامل بن حمود بن �سامل الريامي اأنـــه يقـوم بت�سفـية �سركــة يا�سمني املزيونة للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمــانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 5107393 ، وفقـــا 
التفاق ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/2/18م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
واليـة بهالء - حمافظة الداخلية  

هاتـف رقــم : 92715775
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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عدنان بن حارث بن حممد العدوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآثار القلعة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلـن عدنـان بن حـارث بن حممد العـدوي اأنه يقـوم بت�سفـية �ســركـة اآثار القلعة للتجارة 
واملقــاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــــــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بـــالـرقــــم 5096952 ، 
وفقــــا التفــاق ال�ســـركـــاء املــــوؤرخ 2018/2/28م ، وللم�ســفـي وحــده حـــق متثيل ال�سركـة فـي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة احلمراء - حمافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 99208874
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اأحمد بن نا�سر بن م�سبح ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سياء �سمائل للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 
يعلن اأحمد بن نا�سر بن م�سبح ال�سيابي اأنــه يقوم بت�سفية �سـركـة �سياء �سمائل للتجارة 
 ،  1152397 بالرقـــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية   - واملقاوالت 
املــــوؤرخ 2018/2/27م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي  وفقــــا التفــاق ال�ســـركـــاء 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
اجلرداء - واليـة �سمائل - حمافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 99855339
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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يو�سف بن يعقوب بن حمد اله�سامي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفرا�سات الثالث للم�ساريع املتميزة �ص.م.م 
الــثالث  الفرا�ســات  �سركة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  اله�سامي  يعقوب بن حمد  بن  يو�سف  يعلن 
 ،  1120328 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانة  لــدى  وامل�سجــلـة   ، �ض.م.م  املتميزة  للم�ساريع 
فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/3/13م  املــــوؤرخ  ال�سـركـاء  التفاق  وفقـا 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
املحل - واليـة �سمائل - حمافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 94411172
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اأحمد بن �سامل بن علي الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الر�سالة املتحدة �ص.م.م 
 ، اأنـه يقــوم بت�سفـيـة �سركة الر�سالة املتحدة �ض.م.م  يعلن اأحمد بن �سامل بن علي الرواحي 
املوؤرخ  ال�سركـاء  التفاق  وفقا   ،  1833774 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانة  لدى  وامل�سجلـة 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  حــــق متثيل  وللم�سفـي وحده   ، 2018/2/28م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

 وادي بني رواحة - واليـة �سمائل - حمافظة الداخلية
هاتـف رقــم : 99312893

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

-363-



اجلريدة الر�سمية العدد )1239(

خلفان بن حمد بن �سعيد اله�سامي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساطئ اجلزيرة اخل�سراء للتجارة �ص.م.م 
اجلزيرة  �ساطئ  �سـركـة  بت�سفية  يقوم  اأنــه  اله�سامي  �سعيد  بن  حمد  بن  خلفان  يعلن 
اخل�سراء للتجارة �ض.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1782967 ، 
وفقــــا التفــاق ال�ســـركـــاء املــــوؤرخ 2018/1/25م ، وللم�سفـــي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
 واليـة اإزكي - حمافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 99245875
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

حممد بن حميد بن �سعيد الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة بهالء للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 
يعلـــن حممد بن حميد بن �سعيد الهنائي اأنــــه يقـــوم بت�سفيــة �ســــركـة واحة بهالء للتجارة 
، وفقـا  الـتجاري بالرقم 5113750  اأمانة ال�سجـل  ، وامل�سجلـة لـدى  واملقاوالت - ت�سامنية 
التفــاق ال�ســـركـــاء املــــوؤرخ 2018/2/11م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
واليـة بهالء - حمافظة الداخلية 

 �ص.ب : 646 ر.ب : 612 
هاتـف رقــم : 92720406

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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عبداللـه بن حممد بن حميد الق�سابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو ح�سام للتجارة واملقاوالت - تو�سية
يعلـــن عبداللـه بن حممد بن حميد الق�سابي اأنــــه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركة اأبو ح�سام للتجارة 
وفقـا   ،  5134668 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـــل  اأمـانة  لـدى  وامل�سجلـة   ، تو�سية   - واملقاوالت 
التفــاق ال�سركـاء املــــوؤرخ 2018/2/12م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
واليـة بهالء - حمافظة الداخلية  

هاتـف رقــم : 99328112
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�سالح بن را�سد بن �سعيد العدوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط الغبرياء - ت�سامنية 
 - الغبرياء  خط  �سركة  بت�سفـيـــة  يقــــوم  اأنـه  العــدوي  �سعيــد  بن  را�ســد  بن  �سالـــح  يعلـــن 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  1006585 ، وفقا التفاق ال�ســـركـاء 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/2/26م  املــــوؤرخ 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
واليـة بهالء - حمافظة الداخلية  

هاتـف رقــم : 99345786
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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خالد بن نا�سر بن �سعيد الكندي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سهم ال�ساطع للتجارة - ت�سامنية 
يعلن خالد بن نا�سر بن �سعيد الكندي اأنه يقــوم بت�سفـية �سركة ال�سهم ال�ساطع للتجارة - 
ت�سامنيـــة ، وامل�سجلــــة لــدى اأمـانــــــة ال�سجـــــل الـتجــاري بالرقـــم 1035743 ، وفقـا التفــــاق 
ال�سركــــاء املــــوؤرخ 2018/2/25م ، وللم�سفــــي وحــــده حق متثيـــل ال�سركـة فــــي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
واليـة بهالء - حمافظة الداخلية  

هاتـف رقــم : 99334618
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

فهد بن حارب بن خلفان اخلاطري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبناء اخلاطري للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية  
يعلن فهد بن حارب بن خلفان اخلاطري اأنه يقـــوم بت�سفية �سركة م�ساريع اأبناء اخلاطري 
اأمانـــة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقـــم 1009130 ،  للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى 
وفقــا التفــاق ال�سركــاء املـــوؤرخ 2018/2/25م ، وللم�سفـــي وحـــده حـــق متثيــــل ال�سركــة فـــي 
تتعلـق  التــي  االأمـور  كافـة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميـع  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�سفيــــة 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
واليـة بهالء - حمافظة الداخلية  

هاتـف رقــم : 92245437
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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حمد بن �سليمان بن �سويعد الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غاية االإتقان - ت�سامنية
اأنــه يقـــوم بت�سفيــة �سركــة غــايــة االإتقــان -  يعلـن حمــد بن �سليمان بن �سويعــد الهنائــي 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لـدى اأمانـة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقـــم 1111323 ، وللم�سفي وحده 
اأمام الغـــري ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة  حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفية 

االأمـور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية بهالء - حمافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 92337233
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اأحمد بن حممد بن �سيف الدرعي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة اأحمد وحميد اأبناء حممد بن �سيف الدرعي للتجارة - ت�سامنية 

يعلـــن اأحمــد بن حممــد بن �سيــف الــدرعي اأنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة اأحمـد وحميــد اأبناء 
حممــد بن �سيف الدرعي للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سـجـــل الـتجـــاري 
بالرقــــم 5057906 ، وفقـــــا التفـــاق ال�سركـــاء الـــموؤرخ 2018/3/27م ، وللم�سفي وحده حق 
كافـة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميـع  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�سفيــــة  فـي  ال�سركة  متثيــل 

االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية اأدم - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 145 ر.ب : 618 
هاتـف رقــم : 99847776

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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عيد بن �سعيد بن عامر اخلويطري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقر اليمن للتجارة - ت�سامنية 
يعلـــن عيد بن �سعيد بن عامر اخلويطري اأنه يقوم بت�سفـية �سركــــة �سقر اليمن للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــــة ال�سـجــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 5112753 ، وللم�سفي وحده 
حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة 

االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
 والية اإزكي  - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 349 ر.ب : 614 
هاتـف رقــم : 92443881

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

نا�سر بن حميد بن �سعيد املفرجي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات طوي اجلمة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية  
يعلن نا�سر بن حميد بن �سعيد املفرجي اأنه يقـــوم بت�سفية �سركــــة مرتفعات طوي اجلمة 
 ، بالرقـم 1132810  الـتجاري  ال�سـجـل  اأمانة  وامل�سجلـة لدى   ، - ت�سامنية  واملقاوالت  للتجارة 
وفقــا التفاق ال�سركــــــاء املوؤرخ 2018/2/21م ، وللم�سفي وحـــده حـــق متثيــل ال�سركـــة فـي 
تتعلـق  التــي  االأمـور  كافـة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميـع  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�سفيــــة 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية بهالء - حمافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 71522552
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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نواف بن �سعيد بن حممد باحمبورة
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اليزن العاملية - ت�سامنية   
 - العاملية  اليزن  �سركـة  بت�سفـية  يقـوم  اأنه  باحمبـــورة  بـــن حممـــد  �سعيــد  بــن  نـــواف  يعلـــن 
التفـاق  وفقــا   ،  1173241 بـالرقـــم  الـتجـاري  ال�سـجــل  اأمـانة  لـدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنية 
اأمـــام  الت�سفيــــة  ال�سركة فـي  ، وللم�سفي وحده حق متثيــل  املوؤرخ 2018/3/26م  ال�سركاء 
الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
 حمافـظــة ظفار

هاتـف رقــم : 93636000
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الف�سالة للتجارة واملقاوالت   

يعلــن نــواف بن �سعيــد بن حممــد باحمبــورة اأنـه يقـــوم بت�سفـيـة �سركـــة الف�سالة للتجارة 
واملقاوالت ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سـجـل الـتجـاري بالرقـم 2018632 ، وفقــا التفاق ال�سركاء 
 ، الغري  اأمـــام  الت�سفيــــة  فـي  ال�سركة  متثيــل  حق  وحده  وللم�سفي   ، 2018/3/26م  املوؤرخ 
وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
حمافـظــة ظفار

هاتـف رقــم : 93636000
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�سلطان بن اأحمد بن حمدان املفرجي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل املغرف للتجارة - ت�سامنية
اأنــه يقـــــوم بت�سفيــة �سركـــة تـــالل املغـــرف  يعلــن �سلطـــان بن اأحمـد بن حمــدان املفرجــي 
، وفقــا  الـتجــاري بالرقـــم 1172804  اأمانة ال�سـجـل  ، وامل�سجلــة لدى  للتجــارة - ت�سامنية 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2017/12/24م ، وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة 
اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
والية بهالء - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 183 ر.ب : 612  
هاتـف رقــم : 99468537

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

 عبداللـه بن عمر بن م�سعود الروا�ص
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلديقة الدولية للخدمات ال�سياحية  
يعلـــن عبداللـــه بن عمــر بن م�سعــود الــروا�ض اأنـه يقـوم بت�سفية �سركة احلديقة الدولية 
للخدمات ال�سياحية ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقـــم 2162270 ، وللم�سفي 
وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
�سارع النجاح - �ساللة اجلديدة - حمافـظــة ظفار

�ص.ب : 2028 ر.ب : 211  
هاتـف رقــم :  99445274  - فاك�ص رقم : 23294106

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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نا�سر بن علي بن م�سلم بيت �سعيد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اال�ستقراء التجارية   
يعلـن نا�سر بن علي بن م�سلم بيت �سعيد اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركــة اال�ستقراء التجارية  ، 
وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقـم 1001743 ، وللم�سفي وحده حق متثيــل 
ال�سركة فـي الت�سفيـــة اأمـام الغري ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي 

تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
�ساللة - حمافـظــة ظفار

هاتـف رقــم : 93313332
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�سامل بن علوي بن طاهر الذيب باعمر
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بخور امللوك - ت�سامنية
يعلـن �سالـم بن علــوي بن طاهر الذيب باعمر اأنــه يقـوم بت�سفيــة �سركـة بخـور امللــــوك - 
، وللم�سفي وحده  الـتجـاري بالرقـم 1015692  ال�سـجـل  اأمانـة  لــدى  ، وامل�سجلة  ت�سامنية 
حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة 

االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية �ساللة - حمافظة ظفار 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�سليمان بن نا�سر بن عامر ال�سوافـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درة املغدر للتجارة   
يعلن �سليمان بن نا�سر بن عامر ال�سوافـي اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركـة درة املغدر للتجارة ، 
وامل�سجلـة لــدى اأمانـــة ال�سـجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1044361 ، وفقــا التفــــاق ال�سركاء املوؤرخ 
، وعلى  الغـــيـــر  اأمـــام  ، وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة  2018/3/26م 
اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :

واليـة امل�سيبي - حمافـظــة �سمال ال�سرقية
هاتـف رقــم : 97775760

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

عبداحلكيم بن عامر بن علي احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سرق الراكة للتجارة - تو�سية  
يعلن عبداحلكيم بن عامر بن علي احلجري اأنه يقوم بت�سفية �سركة �سرق الراكة للتجارة - 
تو�سية  ، وامل�سجلـة لـدى اأمانة ال�سـجـل الـتجــاري بالرقـــم 1040783 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�سفيــــة  فـي  ال�سركة  متثيــل  حق  وحده  وللم�سفي   ، 2018/3/3م  املوؤرخ 
وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
واليـة بدية - حمافـظــة �سمال ال�سرقية

�ص.ب : 112 ر.ب : 421
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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حمود بن زايد بن فري�ص ال�سعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمود و�سامل ال�سعدي للتجارة واملقاوالت  
يعلن حمود بن زايد بن فري�ض ال�سعدي اأنه يقـــوم بت�سفية �سركة حمود و�سامل ال�سعدي 
للتجارة واملقاوالت ، وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم 1036915 ، وللم�سفي 
وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
واليـة اإبراء - حمافـظــة �سمال ال�سرقية

هاتـف رقــم : 99331196
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

عبداللـه بن نا�سر بن عامر الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برج الفوار�ص للتجارة واملقاوالت   
يعلن عبداللـه بن نا�سر بن عامر الفار�سي اأنه يقـوم بت�سفية �سركة برج الفوار�ض للتجارة 
واملقاوالت ، وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1040809 ، وفقا التفـاق ال�سركاء 
املــــوؤرخ 2018/3/27م ، وللم�سفــي وحــده حق متثيـــل ال�سركــة فـــي الت�سفيــــة اأمــام الغـيــر ، 
وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
واليـة امل�سيبي - حمافـظــة �سمال ال�سرقية

هاتـف رقــم : 99253344
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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حمد بن �سامل بن عبداللـه احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حور الفليج  
يعلــن حمد بن �سامل بن عبداللـه احلارثي اأنه يقـــوم بت�سفية �سركة حور الفليج ، وامل�سجلـــة 
لدى اأمانة ال�سـجل الـتجاري بالرقـم 1057301، وفقــا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/21م ، 
وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتي :
واليـة اإبراء - حمافـظــة �سمال ال�سرقية

هاتـف رقــم : 99339003
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سطورة اخلو�ص للتجارة واملقاوالت 

اخلو�ض  اأ�سطورة  �سـركـة  بت�سفـية  يقـــوم  اأنــه  احلارثي  عبداللـه  بن  �سامل  بن  حمد  يعلـن 
للتجارة واملقاوالت ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقـــم 1034110 ، وللم�سفي 
وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
واليـة القابل - حمافـظــة �سمال ال�سرقية

�ص.ب : 71 ر.ب : 419 
هاتـف رقــم : 99339003

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

-374-



اجلريدة الر�سمية العدد )1239(

نا�سر بن ربيع بن حممد ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فيافـي اجلرداء للتجارة - ت�سامنية 
يعلن نا�سر بن ربيع بن حممد ال�سيابي اأنه يقـوم بت�سفية �سـركة فيافـي الـجرداء للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سـجل الـتجـاري بالرقم 1068155 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/18م ، وللم�سفي وحده حق متثيل ال�سركة فـي الت�سفيـة اأمـام الغـــيـر ، وعلى 
اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :

واليـة امل�سيبي - حمافـظــة �سمال ال�سرقية
هاتـف رقــم : 99516448

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي 

ثريا بنت نا�سر بن حارب احل�سرمية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم الورد للخياطة والتطريز - ت�سامنية   
تعلـن ثريا بنت نا�سر بن حارب احل�سرمية اأنــها تقـــوم بت�سفـية �سـركـة ن�سيم الورد للخياطة 
والتطريز - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمــانـــــة ال�سـجــــل الـتجــــاري بالرقـــــم 1044375 ، 
ال�سركة فـي  ، وللم�سفية وحدها حق متثيــل  املوؤرخ 2018/3/11م  ال�سركاء  وفــقـــا التفــاق 
تتعلـق  التــي  االأمـور  كافـة  فـي  امل�سفـية  اجلميـع مراجعة  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�سفيــــة 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
واليـة امل�سيبي - حمافـظــة �سمال ال�سرقية

هاتـف رقــم : 92433955
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 .
امل�سفــية
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بدر بن �سليمان بن را�سد الربطماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ديار ال�سهيلي للتجارة - ت�سامنية   
يعلن بدر بن �سليمان بن را�سد الربطماين اأنه يقـوم بت�سفيـة �سـركـة ديار ال�سهيلي للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمـانــة ال�سـجل الـتجــاري بالرقـــم 5118492 ، وللم�سفي وحـــده 
حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة 

االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
مغيوث - واليـة اإزكي - حمافـظــة الداخلية

�ص.ب : 3081 ر.ب : 112 
هاتـف رقــم : 92878338

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

املعت�سم بن حمود بن �سامل التوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار اإزكي - ت�سامنية 
يعلن املعت�سم بن حمود بن �سامل التوبي اأنه يقوم بت�سفية �سركة اإعمار اإزكي - ت�سامنية ، 
وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سـجل الـتجــاري بالرقـــم 1082011 ، وفقــــا التفـــاق ال�ســـركاء املـــوؤرخ 
2018/3/18م ، وللم�سفي وحـــده حــق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى 
اجلميـع مراجعة امل�سفـي فــي كافـة االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :

زكيت - واليـة اإزكي - حمافـظــة الداخلية
�ص.ب : 32 ر.ب : 614 

هاتـف رقــم : 98880050
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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هالل بن حمد بن مطر ال�سكيلي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلور العني للتجارة - ت�سامنية    
يعلـــن هــالل بن حمــد بن مطـــر ال�سكيلــي اأنــــه يقـــوم بت�سفـيــة �ســـركـة احلــور العني للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقـــم 1124043 ، وفقــا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/4/4م ، وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى 

اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
واليـة اإزكي - حمافـظــة الداخلية

هاتـف رقــم : 99506047
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

هالل بن �سيف بن �سعيد القم�سوعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زخارف بهالء املا�سية - ت�سامنية 
يعلن هالل بن �سيف بن �سعيد القم�سوعي اأنه يقوم بت�سفيـة �سـركـة زخارف بهالء املا�سية - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سـجل الـتجاري بالرقم 1004838 ، وفقــا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/11م ، وللم�سفي وحده حـــق متثيـــــل ال�سركــــة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، 
وعلـــى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
واليـة بهالء - حمافـظــة الداخلية

هاتـف رقــم : 96445200
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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حممد بن عبداللـه بن خمي�ص الربخي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سدى القمة للتجارة - ت�سامنية    
يعلـــن حممد بن عبداللــه بن خميــ�ض الربخــي اأنــه يقـــــوم بت�سفـيــة �سـركـــة �ســدى القمــة 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقـــم 1073750 ، وفقــا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/25م ، وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة 
اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
واليـة بهالء - حمافـظــة الداخلية

هاتـف رقــم : 95244655
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�سيف بن م�سلم بن حمد الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأرزاق البحر للتجارة - تو�سية 
يعلـــن �سيف بن م�سلم بن حمد الهنائي اأنه يقـــوم بت�سفيـــة �سـركــة اأرزاق البحر للتجارة - 
تو�سية ، وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سـجل الـتجــاري بالرقـــم 1103984 ، وفقــا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/7م ،  وللم�سفــي وحــده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، 
وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
واليـة بهالء - حمافـظــة الداخلية

هاتـف رقــم : 99429574
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اإبراهيم بن �سعيد بن نا�سر الربخي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركــة ثمار بهالء �ص.م.م   
يعلن اإبراهيم بن �سعيد بن نا�سر الربخي اأنه يقـوم بت�سفـية �سـركـة ثمار بهالء �ض.م.م ، 
وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقـــم 1084565 ، وفقـــا التفـــاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 
، وعلى  الغـــيـــر  اأمـــام  ، وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة  2018/2/21م 
اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :

واليـة بهالء - حمافـظــة الداخلية
هاتـف رقــم : 99029258

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

ن�سرة بنت نا�سر بن �سليمان الهنائية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة نا�سر بن �سليمان بن نا�سر الهنائي و�سريكته للتجارة - ت�سامنية    

تعلـــن ن�سرة بنت نا�سر بن �سليمان الهنائية اأنــها تقوم بت�سفـية �سـركـــة نا�سر بن �سليمان بن 
نـــا�سر الهنائـــي و�سريكــته للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سـجــل الـتجــاري 
حق  وحدها  وللم�سفية   ، 2018/2/28م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقــا   ،  5115477 بالرقـــم 
كافـة  فـي  امل�سفـية  مراجعة  اجلميـع  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�سفيــــة  فـي  ال�سركة  متثيــل 

االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
واليـة بهالء - حمافـظــة الداخلية

هاتـف رقــم : 95758580
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 .
امل�سفــية

-379-



اجلريدة الر�سمية العدد )1239(

علي بن نا�سر بن �سعيد ال�سرياين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدائع النور للتجارة �ص.م.م   
يعلـــن علي بن نا�سر بن �سعيد ال�سرياين اأنه يقـــوم بت�سفيـــة �سـركــة بدائع النور للتجارة 
�ض.م.م ، وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سـجل الـتجــاري بالرقـــم 1157790 ، وفقــا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـــيـــر  اأمـــام  ، وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة  املوؤرخ 2018/2/28م 
وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
واليـة نزوى - حمافـظــة الداخلية

�ص.ب : 1040 ر.ب : 111 
هاتـف رقــم : 95555992

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

عبداللـه بن حممد بن حميد الق�سابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار بهالء للتجارة واملقاوالت - تو�سية   
يعلـن عبداللـه بن حممد بن حميد الق�سابي اأنــه يقـوم بت�سفـيــة �سـركـــة اأنوار بهالء للتجارة 
واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سـجــــل الـتجــاري بالرقـــــم 5102294 ، وفقــا 
التفـــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/12م ، وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة 
اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
واليـة بهالء - حمافـظــة الداخلية

هاتـف رقــم : 99328112
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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حممد بن عبداللـه بن را�سد ال�سق�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الربج الغربي للتجارة �ص.م.م   
الغربي  الربج  �سـركــة  بت�سفيـــة  يقـــوم  اأنه  ال�سق�سي  را�سد  بن  عبداللـه  بن  حممد  يعلـــن 
للتجارة �ض.م.م ، وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سـجل الـتجــاري بالرقـــم 1025271 ، وفقــا التفاق 
اأمـــام  الت�سفيــــة  ال�سركة فـي  ، وللم�سفي وحده حق متثيــل  املوؤرخ 2018/3/11م  ال�سركاء 
الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
واليـة بهالء - حمافـظــة الداخلية

هاتـف رقــم : 94041144
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

حممد بن �سامل بن �سيف الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة حممد بن �سامل و�سليم بن �سامل الهنائي للتجارة - ت�سامنية    

يعلن حممد بن �سامل بن �سيف الهنائي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سـركـة حممد بن �سامل و�سليم بن 
�سامل الهنائي للتجــارة - ت�سامنيـــة ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمــانـــة ال�سـجــل الـتجـــاري بالرقـــم 
5054109 ، وفقــا التفاق ال�سركاء املوؤرخ  2018/3/18م ، وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركة 
فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
واليـة بهالء - حمافـظــة الداخلية

هاتـف رقــم : 95522836
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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عبداللـه بن علي بن حماد اخلياري 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة عبداللـه بن علي بن حماد اخلياري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية  

يعلـن عبداللـه بن علي بن حماد اخلياري اأنه يقـــوم بت�سفيـــة �سـركــة عبداللـه بن علي بن 
حماد اخليـــاري  و�سريكــه للتجــارة - ت�سامنيــة  ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـــة ال�سـجـــل الـتجــاري 
بالرقـــم 5048699 ، وفقــا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/14م ، وللم�سفي وحده حق متثيـــل 
ال�سركة فـي الت�سفيـة اأمـــام الغـري ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي 

تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
واليـة بهالء - حمافـظــة الداخلية

هاتـف رقــم : 92936335
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

عبداللـه بن م�سلم بن ال�سني العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي ال�سياحي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية   
ال�سياحي  روابي  �سـركـة  بت�سفـيـة  يقـوم  اأنــه  العامري  ال�سني  بن  م�سلم  بن  عبداللـه  يعلن 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سـجـل الـتجـاري بالرقــم 5118590 ، 
وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
ال�سياحي - واليـة اإزكي - حمافـظــة الداخلية

هاتـف رقــم : 98879948 - 98888148
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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عبداللـه بن زاهر بن عبداللـه اآل ال�سيخ
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة عبداللـه بن زاهر وحممد بن علي القم�سوعي للتجارة - ت�سامنية   

يعلـن عبداللـه بن زاهر بن عبداللـه اآل ال�سيخ  اأنه يقـــوم بت�سفيـــة �سـركــة عبداللـه بن زاهر 
وحممد بن علي القم�سوعي للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سـجل الـتجــاري 
بالرقـــم 5053889 ، وفقــا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/1/2م ، وللم�سفي وحده حق متثيـل 
ال�سركة فـي الت�سفيـة اأمـــام الغـري ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي 

تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
واليـة بهالء - حمافـظــة الداخلية

�ص.ب : 212 ر.ب : 612 
هاتـف رقــم : 95180767

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

خمي�ص بن �سعيد بن �سليمان العنقودي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهديفي والعنقودي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية   
الهـــديفـــي  �سـركـة  بت�سفـيـة  يقـــــوم  اأنـــــه  العنقــــودي  �سليمــان  �سعيــد بن  يعلــن خميـــ�ض بن 
والعنقودي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سـجــل الـتجـاري بالرقـم 
متثيــل  حق  وحده  وللم�سفي   ، 2018/3/14م  املـــوؤرخ  ال�سركـــاء  التفـــاق  وفقــا   ،  5091780
ال�سركة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي 

تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
الغافتني - واليـة نزوى - حمافـظــة الداخلية

هاتـف رقــم : 99661260  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اأحمد بن عبداللـه بن حمد املنذري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سعيد بن نا�سر بن حمد املنذري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية     

يعلــن اأحمد بن عبداللـه بن حمد املنذري  اأنــــه يقــــوم بت�سفيـــة �ســــركـــــة �سعيد بن نا�سر بن 
حمد املنذري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سـجل الـتجـاري بالرقـم 
8049556 ، وللم�سفي وحده حق متثيـل ال�سركة فـي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلى اجلميـع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
 حمافـظــة الربميي 

هاتـف رقــم : 95038859
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بن برهوم و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية   
و�سريكه  �سـركـة بن برهوم  بت�سفـيـة  يقـوم  اأنــه  املنذري  اأحمد بن عبداللـه بن حمد  يعلن 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سـجــل الـتجـاري بالرقـم 8056960 ، 
وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
 حمافـظــة الربميي

هاتـف رقــم : 99377446
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�سيف بن حممد بن اأمني الهرموزي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهرموزي لال�ستثمار �ص.م.م   
يعلـن �سيف بن حممد بن اأمني الهرموزي اأنه يقـــوم بت�سفيــة �سـركــة الهرموزي لال�ستثمار 
�ض.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سـجل الـتجـاري بالرقـم 1139239 ، وللم�سفي وحده حق 
متثيـل ال�سركة فـي الت�سفيـة اأمـــام الغـري ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور 

التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
حمافـظــة الربميي 

هاتـف رقــم : 96311500
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

قا�سم بن حممد بن خمي�ص العي�سائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزيدي والعي�سائي للتجارة   
يعلن قا�سم بن حممد بن خمي�ض العي�سائي اأنــه يقـوم بت�سفـيـة �سـركـة الزيدي والعي�سائي 
للتجارة ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سـجــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1114581 ،  وللم�سفــي وحــده 
حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة 

االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
حمافـظــة الربميي 

هاتـف رقــم : 99220067
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�سامل بن علي بن �سنني الغيثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سامل بن علي بن �سنني الغيثي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية   

يعلــــن �سامل بن علي بن �سنني الغيثي اأنــه يقـــوم بت�سفيــة �ســـركـــة �سامل بن علي بن �سنني 
الغيثي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــــة لـــــدى اأمـــانـــة ال�سـجــــــل الـتجــــاري بالرقـــــم 
8039593 ، وللم�سفي وحده حق متثيـل ال�سركة فـي الت�سفية اأمام الغـري ، وعلى اجلميـع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
 حمافـظــة الربميي 

�ص.ب : 39 ر.ب : 512
هاتـف رقــم : 95393999

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل واإبراهيم للتجارة - ت�سامنية    

يعلـن �سامل بن علي بن �سنني الغيثي اأنه يقـــوم بت�سفيــة �سـركة �سامل واإبراهيم للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سـجل الـتجـاري بالرقـم 8081905 ، وللم�سفي وحده حق 
متثيـل ال�سركة فـي الت�سفية اأمام الغـري ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور 

التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
 حمافـظــة الربميي 

�ص.ب : 39 ر.ب : 512 
هاتـف رقــم : 95393999

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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خالد بن �سيف بن �ساملني البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد الرزق للتجارة واملقاوالت �ص.م.م
اأنه يقـــوم بت�سفيــة �سـركــة حممد الرزق للتجارة  يعلـن خالد بن �سيف بن �ساملني البادي 
وللم�سفي   ،  1130412 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سـجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلـة   ، �ض.م.م  واملقاوالت 
وحده حق متثيـل ال�سركة فـي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
 حمافـظــة الربميي 

هاتـف رقــم : 97008900
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

نادر بن علي بن م�سبح ال�سام�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإمناء لتاأجري ال�سيارات   
يعلـن نـــادر بن علـــي بن م�سبـــــح ال�سام�ســـي اأنـــه يقـــوم بت�سفيــة �ســـركـــة االإمنـــاء لتاأجيــــر 
وللم�سفي وحده   ، بالرقـم 7056869  الـتجـاري  ال�سـجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلـة   ، ال�سيـارات 
حق متثيـل ال�سركة فـي الت�سفيـة اأمـــام الغـري ، وعلــى اجلميـــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة 

االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
 حمافـظــة الربميي 

هاتـف رقــم : 99573050
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�سامل بن حمد بن حممد احلو�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأق�سر الوطنية - ت�سامنية    
 - الوطنية  االأق�سر  �سركة  بت�سفيـة  يقـوم  اأنه  احلو�سني  حممد  بن  حمد  بن  �سامل  يعلن 
التفاق  وفقــا   ،  1016500 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سـجل  اأمانــة  لـدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية 
اأمـــام  الت�سفيـة  فـي  ال�سركة  متثيـل  حق  وحده  وللم�سفي   ، 2018/3/12م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
واليـة نزوى - حمافـظــة الداخلية

هاتـف رقــم : 99242542
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

علي بن مربوك بن �سعيد بيت براكة
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التطور الباهر للتجارة     
يعلن علي بن مربوك بن �سعيد بيت براكة اأنه يقـوم بت�سفية �سركة التطور الباهر للتجارة ، 
وامل�سجلـة لـــدى اأمانـة ال�سـجـل الـتجـاري بالرقـــم 1036010 ، وفقــا التفــاق ال�ســركـاء املـوؤرخ 
2018/3/26م ، وللم�سفــي وحــده حق متثيـــل ال�ســركــة فـي الت�سفيـــة اأمــام الغـيــر ، وعلـــى 
اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :

هاتـف رقــم : 95091131
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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عبداللـه بن خالد بن حممد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء املحافظة املتميزة - ت�سامنية   
يعلــــن عبداللـه بن خالد بن حممد املقبايل اأنــه يقـــوم بت�سفيــة �ســـركـــة اأ�سواء املحافظة 
 ،  1134605 بالرقـــــم  الـتجــــاري  ال�سـجــــــل  اأمـــانـــة  لـــــدى  وامل�سجلـــــة   ، ت�سامنية   - املتميزة 
فـي  ال�سركة  متثيـل  حق  وحده  وللم�سفي   ، 2018/3/20م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقــا 
الت�سفية اأمام الغـري ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال 

ال�سركة على العنوان االآتـي :
 حمافـظــة الظاهرة 

�ص.ب : 123 ر.ب : 511
هاتـف رقــم : 99380130

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

تامر حامد اأحمد �سليمان
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة دار�سيت للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية    
يعلـــن تامــر حامـــد اأحمـــد �سليمـــان اأنـــه يقــــــوم بت�سفيــــة �سـركـــة واحـــة دار�ســيــت للتجارة 
 ، بالرقــــم 1432753  الـتجــــاري  ال�سـجــل  اأمانــة  لــدى  ، وامل�سجلـــة  واملقـــــاوالت - ت�سامنيــة 
وللم�سفــي وحده حق متثيــــل ال�سركـــة فـي الت�سفيـة اأمـــام الغـري ، وعلى اجلميـع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
واليـة ال�سيب - حمافـظــة م�سقط 

�ص.ب : 1024 ر.ب : 111 
هاتـف رقــم : 71189740

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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مكتب هوروث ماك والغزايل - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البارز العاملية �ش.م.م
ل�سركـــة  امل�سفــي  ب�سفـتــــه   - قانونيون  - حما�سبون  والغزايل  مـاك  هــوروث  مكتـب  يعلـن 
البـــارز العامليــة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1736485 ، عن 
انتهاء اأعمال الت�سفية وزوال الكيان القانوين لل�سركة وفقا لأحكام املــادة )27( من قانون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

مكتب موري�سون م�سقط - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة موا�سم م�سقط �ش.م.م
يعلـن مكتب موري�سون م�سقط - حما�سبــون قانونيــون - ب�سفـتــــه امل�سفــي ل�سركـــة موا�ســـم 
م�سقط �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجــــاري بالرقــــم 1060468 ، عــن انتهــاء 
اأعمال الت�سفية وزوال الكيان القانوين لل�سركة وفقا لأحكام املــادة )27( من قانون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�سركة طالل اأبو غزالة و�سركاه لال�ست�سارات االإدارية واالقت�سادية واملالية 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فياكالود م�سقط �ش.م.م
تعلـن �سركة طالل اأبو غزالة و�سركاه لال�ست�سارات الإدارية والقت�سادية واملالية ب�سفتها 
امل�سفية ل�سركـــة فياكالود م�سقط �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجــــاري بالرقــــم 
1055577 ، عــن انتهــاء اأعمال الت�سفية وزوال الكيان القانوين لل�سركة وفقا لأحكام املــادة 

)27( من قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــية

اإ�سحاق بن �سعيد بن نا�سر الرواحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة كوا�سر الوادي االأبي�ش للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية     

يعلن اإ�سحاق بن �سعيد بن نا�سر الرواحي ب�سفـتــــه امل�سفــي ل�سركـــة كوا�سر الوادي الأبي�ش 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجــلة لـدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقـــم 1126028 ، 
املــادة )27( من  لل�سركة وفقا لأحكام  القانوين  الكيان  الت�سفية وزوال  اأعمال  انتهاء  عن 

قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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