
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

  العــــــدد )1242(                                                                       ال�سنـــة ال�سابعـــــة والأربعـــون 

  

املحتـــــــــويــات 

قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة 

                                وزارة الـتجــارة وال�سـناعـة 

�سادر فــي 2018/4/29 باعتبـار موا�سفـة قيا�سيـة  قـــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2018/95 

اأجنبيـة موا�سفـة قيا�سيـة عمانيـة ملزمـة . 

�سادر فــي 2018/4/29 باعتبار موا�سفة قيا�سية  قـــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2018/96 

اأجنبية موا�سفة قيا�سية عمانية ملزمة . 

                        وزارة القـــوى العاملـــة 

�سادر فـي 2018/4/29 باإ�سدار الالئحة التنظيمية  قــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2018/157 

لربنامج الدبلـوم املهـني فـي املوؤ�س�سـات التدريبية 

اخلا�سة . 

بيانـــــــــــــــــــــات عامـــــــــــــــــــة 

                                  وزارة التنميــة االجتماعيــة

ملخ�ص نظـام موؤ�س�سـة توا�ســل اخلريية . 
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اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة . 
وزارة التجـــارة وال�سناعـــة 

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 . 
جملـــ�س املناق�ســـــات 

اإعالن عن طرح املناق�سة رقم 2018/6 . 
اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دملا لل�سناعات احلديدية �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم ال�سباح املتحدة �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيدلية العائلة �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رتاج ال�سرق الأو�سط للتجارة �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل الروي�سي التجارية �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ساتني العريق للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الباطنة لالأعمال اللوج�ستية واملقاولت - تو�سية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبدالرحمن بن عبداللـه بن �ساملني الفار�سي 

وولده - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القطب الأو�سط للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرتقاء املا�سية للتجارة واملقاولت �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء البداية احلديثة للتجارة واملقاولت - تو�سية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحار الأهلية �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خليفة بن فا�سل ال�سبلي وولده للتجارة - تو�سية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو حمد البادي املميزة �ص.م.م . 



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوارد الع�سرية للتجارة �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد بن حممد بن علي الكلباين و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجرة خلدمات احلا�سب الآيل �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سون حيبي للتجارة - تو�سية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ينابيع وادي عاهن للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جواهر البداية للتجارة - ت�سامنية . 
املعمري و�سريكه  اأ�سعد بن �سعيد بن علي  الت�سفـية ل�سركة  اأعمال  اإعــالن عن بدء 

للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم القمر العاملية �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نخيل جمي�ص للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع النيادي الوطنية - تو�سية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ق�سيب بن خلف بن ق�سيب الكعبي وولده 
للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمي الطريف للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمدان بن علي بن حمدان الرو�سدي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بحور املنقل للتجارة - ت�سامنية . 

بــن علي  اأحــمــد  اأبــنــاء  اللـه  ومـــال  ل�سركة �سالح  الت�سفـية  اأعــمــال  بــدء  عــن  اإعـــالن 
ال�سيزاوي - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سم�ص ال�سفاء �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البحارة للم�ساريع املتكاملة �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�سر العرب املتكاملة �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة موارد اأفـي �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء ال�ساحلي ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية . 
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة الوطنية لتجارة ال�سخور �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تو�سيل العاملية �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء ناجمان الوطنية �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات حي املدينة �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املن�سار املا�سي �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سالة �سمد �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سلطان واإبراهيم للخدمات الطبية �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفار�سي والفراجي للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج خلدمات التدريب - تو�سية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات خميلة للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ستقبل الر�سيل للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع يو�سف ويون�ص التجارية �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع حي الرتاث املتحدة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مروج �سمائل الذهبية - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الدليل الذهبية - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سا�ص الإعمار الوطنية �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرائد للم�ساريع املتميزة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمود و�سليمان اأبناء �سيف احلارثي للتجارة 
واملقاولت - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ينابيع اجلزيرة اخل�سراء للتجارة واملقاولت - تو�سية . 
خامت  بن  ونا�سر  الغازي  غافل  بن  �سالح  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعــالن 

البلو�سي للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ورثة حممد بن �سلطان الهادي للتجارة - تو�سية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الطموح الواعدة للتجارة - ت�سامنية . 
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الأفنان احلديثة للتجارة . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نا�سر وحممد اأبناء عبيد العمري للتجارة . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأعايل اخلو�ص للتجارة واملقاولت �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول الأ�سخرة اجلديدة للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درة ي�سنت للتجارة - تو�سية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمعة را�سد و�سريكته للتجارة - تو�سية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سعلة ال�ساعدة للتجارة - تو�سية . 

احلديد  و�سراء  لبيع  املقحو�سي  دنيا  اأبــو  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعــالن 
اخلردة - تو�سية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع قلهات للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة الفليج للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة النهار للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع كر�ساء الوطنية للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء جعالن للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزنبقة احلديثة للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كو�ص جعالن الوطنية للتجارة - تو�سية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلودة الذهبية الوطنية - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الداخلية لال�ستثمار العقاري واخلدمات - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ظواهر الغبرياء للتجارة - تو�سية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروح ال�سرق لالإن�ساء والتعمري - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع نزوى الرائدة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وجه القمر - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سليماين وال�سريقي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلرا�سي والعمريي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رحاب قاروت للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط �ساحل دملون للتجارة �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة نتية للخدمات والتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربيع الغزلن احلديثة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإ�سراقة �سلوت للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعود بن مهنا واإخوانه - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مكني العاملية �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حم�سن بن �سليمان بن نا�سر اأمبو�سعيدي 
وولده للتجارة - تو�سية . 

نا�سر  بــن  �سليمان  بــن  حم�سن  مقهى  ل�سركة  الت�سفـية  اأعــمــال  بـــدء  عــن  اإعــــالن 
اأمبو�سعيدي وولده - تو�سية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زينة ال�سرق للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروح ال�سرق الوطنية للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة �سمائل ال�ساملة �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهم املحيول الع�سرية للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع الراكي للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سمال �سنعاء للتجارة واملقاولت - تو�سية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عجائب الغربة ال�سمالية �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال اإزكي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغربي للم�ساريع املتكاملة �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي بن �سامل ال�سقري و�سركاه للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة و�سال احلديثة للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زوارق املجد للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء الفنار - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات املدة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالئع ال�سياحي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نفحات املجد للتجارة - ت�سامنية . 
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سامي تنوف للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خور م�سرية احلديثة - تو�سية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو حممد �سالح للتجارة �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوجبات ال�سريعة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار ال�سارق للتجارة واملقاولت - تو�سية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعر�ص لل�سحن م�سقط �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد بهوان حللول الربجميات �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة موارد فنجاء للتجارة �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإتقان ال�ساملة �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدولفني املتميزة �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدائع املجد �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فلج ال�سودي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل العذيبة للتجارة واملقاولت �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وادي العذيبة للتجارة واملقاولت �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة و�سال �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة و�سال للبرتوكيماويات �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع تالل م�سقط احلديثة العاملية �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة موارد م�سقط املتميزة �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار العذيبة احلديثة �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج دبي العاملية �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نقليات حامد عبدالر�سول و�سركاه - تو�سية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الباز ال�سامخ للتجارة �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلط احلديث للخدمات التجارية - تو�سية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النهج اخلالد للتجارة �ص.م.م . 
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الينابيع الكربى العاملية �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سلطان ويعقوب للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اللثيلة الوطنية للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن �سليمان بن حممد املعويل و�سركاه 
للتجارة - تو�سية . 

ال�سيادي وولده  الت�سفـية ل�سركة عبيد بن م�سبح بن حمد  اأعمال  اإعالن عن بدء 
للتجارة - تو�سية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نا�سر بن �سامل وولده للتجارة واملقاولت - تو�سية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خلفان بن �سامل بن خلفان املقبايل و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع جزماء الوطنية �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف بن حممد بن �سيف ال�سيدي واإخوانه 
للتجارة - تو�سية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بركة �سحار للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال البحرية الذهبية للتجارة واملقاولت �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة ال�سموخ للم�ساريع التجارية �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف وعمر �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يو�سف بن ح�سن بن يو�سف البلو�سي واأولده 

للتجارة واملقاولت - تو�سية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهل لوى للتجارة - تو�سية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو هديل القا�سمي للتجارة واملقاولت - تو�سية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو عبداللـه احلريزي للتجارة واملقاولت - تو�سية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نا�سر بن �سامل بن عبداللـه املعمري واأولده 

للتجارة - تو�سية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املخبز الذهبي - تو�سية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يا�سر العربي و�سريكه �ص.م.م . 
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل العقري للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خمبز الدار �ص.م.م . 

للتجـــــارة  احلديثــــــة  الباطنــــــة  ل�سركة جوهــــــرة  الت�سفـيــــة  اأعمال  بدء  عـــن  اإعالن 
واملقـــاولت - ت�سامنيــة . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلابري والقليبي للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور الباطنة للكهرباء واملقاولت �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال املدينة املا�سية للتجارة واملقاولت - تو�سية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما خور ر�سل املتحدة للتجارة �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ينبع للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيزاوي الوطنية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجداف احلديثة للتجارة واملقاولت �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمد بن حممد بن حمد املخمري و�سريكه 

للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة الفلج املتحدة للتجارة واملقاولت - تو�سية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأثري خلدمات الرتجمة �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد وخالد اجلابري للتجارة واملقاولت �ص.م.م . 
اأعمال الت�سفـية ل�سركة عادل بن مو�سى بن حيدر العجمي وولده  اإعالن عن بدء 

للتجارة - تو�سية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بروج اخلابورة �ص.م.م . 

ال�سعدي  النوبي  بــن  خــدوم  بــن  خ�سيب  ل�سركة  الت�سفـية  اأعــمــال  بــدء  عــن  اإعـــالن 
و�سريكه للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العبديل والغافري للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة وادي بني هني للتجارة واملقاولت - تو�سية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع اجلفنني للتجارة واملقاولت �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سم�ص الزمان املتكاملة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأو�سال القاب�سة - ت�سامنية . 
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بر الربيك للتجارة - تو�سية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركن الف�سيلة �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأزرق للتكنولوجيا �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد و�سعد و�سريكهم للتجارة �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطرف الأول لالإن�ساءات �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املباين املتميزة للمقاولت �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو نربا�ص اله�سامي للتجارة �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو ق�سي احلكماين للتجارة �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريحان لالإن�ساءات �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خدمات الطرق �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي بن عبداللـه ال�سيباين للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العجلة املا�سية لل�سيارات �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساطئ قزوين للتجارة واخلدمات �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الثمر امل�ستطاب - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نب�ص احلياة للتجارة �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي اجلفنني للتجارة واملقاولت �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة النقاط الثالثة لالت�صاالت والتجارة �ش.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحاري القاعة للتجارة واملقاولت . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات اجلبية للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأريج عربي - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول الربع اخلايل للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج العربي املا�سية - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ليايل م�سقط �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رنني العاملية �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سور النعمان للتجارة �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البلو�سي واحلارثي للتجارة واملقاولت �ص.م.م . 
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وائل و�سيف للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واقع امل�ستقبل للتجارة واملقاولت �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مقاولت الأجماد الذهبية �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه و�سيف اأبناء نا�سر بن �سيف الر�سيدي 

للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عــــن بــــدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة في�ســــل بــــن حمـــود الر�سيـــدي و�سريكــــه 

للتجــارة - ت�سامنيــة . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سدى الف�سول ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار احل�سري �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سابيح بركاء للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يو�سف الهاليل و�سريكه للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فلج احلرف - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ص بركاء املتحدة �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمعة الفار�سي واأولده - تو�سية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الق�سيم العاملية �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغداين وال�سيادي �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�ستقرار العاملية �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامي وعمار للتجارة �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامي وح�سن للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الو�سق الذهبي للتجارة �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العمارة للتجارة واملقاولت �ص.م.م . 

الفليتـــي  نا�ســـر  ل�سركــة حممـــد بن خلــف بن  الت�سفـيــــة  اأعمــــال  بـــدء  اإعــــالن عن 
و�سريكه للتجارة . 
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع القرحة املتحدة �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم �سحار الف�سي للتجارة واملقاولت - تو�سية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء اخلليج املتكاملة للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو يا�سني واأولده - تو�سية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سدا�سية لل�سرياميك �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الباع للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فدك للخدمات العقارية - ت�سامنية . 

الر�سيدي  را�سد  اأبــنــاء  وعبداللـه  حممد  ل�سركة  الت�سفـية  اأعــمــال  بــدء  عن  اإعــالن 
للتجارة واملقاولت �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأطراف الوطنية �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه بن حمد ال�سيابي واإخوانه - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اإطاللة القرط للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل النجوم احلديثة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل احلرا�سي وولده للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لآلئ بركاء احلديثة �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواحي املري�سي للتجارة - تو�سية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رياحني الوادي املتحدة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قمم وادي بني عوف للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نا�سر ويحيى للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء خمي�ص بن حارب البلو�سي للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار العابية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار ال�سعبية ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نب�ص �ساذون للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهور الثوارة للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي ال�سعبية للتجارة - ت�سامنية . 
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز ال�سرحات للت�سوق - ت�سامنية . 
اأبو املهـــند العلــــوي و�سريكـــه للتجــــارة  اأعمال الت�سفـيـــة ل�سركـــة  بـــدء  اإعــــالن عـــن 

واملقاولت - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف و�سعيد للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منار الفيا�ص �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هالل العجمي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سائم البيل�سان املتحدة �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قمم وادي الهجر الوطنية �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الذكاء املتحدة �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرياحني املتحدة �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل بن �سالح بن �سعيد البداعي و�سريكه 
للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سمات وادي بني غافر للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأطالل الرو�سة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العقول الذكية احلديثة للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التنني الأبي�ص للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جليل العجمي و�سريكته للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإبراهيم ال�سيدي وولده للتجارة واملقاولت - تو�سية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما عوتب للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار اخلليج املميزة للتجارة واملقاولت �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأرا�سي �سحم للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقر اجلابري و�سريكه �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع لوى املا�سية للتجارة واملقاولت - تو�سية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سم�ص ال�ساطعة العاملية �ص.م.م . 

297

297
298
298
299
299
300
300
301

301
302
302
303
303
304
304
305
305
306
306
307
307

رقم 
ال�سفحة



308
308
309
309
310
310
311
311
312
312
313
313
314
314
315
315

316
316
317
317
318

318

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نا�سر بن �سامل بن عبداللـه اخلالدي و�سريكه 
للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البوابة املتحدة للتجارة واملقاولت �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رامز لل�سفر وال�سياحة �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأجواء املتاألقة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو جنمي العاملية �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزون للمعار�ص . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجللمد للتجارة - تو�سية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قلعة ال�سرق للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نوادر �سحم املتحدة للتجارة - تو�سية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمد الرحيلي واإخوانه للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التطوير والتعمري للتجارة واملقاولت �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فن اخلط الذهبي - تو�سية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ينابيع معمد للتجارة �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الن�ساأ احلديث للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اليمامة املتكاملة للم�ساريع العاملية �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال وذحة للتجارة �ص.م.م . 
العامري  عومير  بن  غا�سم  بن  �سليمان  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

واإخوانه - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمواج املودة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز املوؤهالت العاملية �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برج العزبة للم�ساريع �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هالل الر�ستاق للتجارة - ت�سامنية . 
للتجارة  املعمري  حميد  بن  خمي�ص  اأبناء  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

واملقاولت - ت�سامنية . 
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمود وحممد للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي املهاليل للتجارة �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال البحر الوطنية - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز احللول املبتكرة لالأعمال �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع العقدة للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمعة و�سيف اأبناء �سعيد حمد الر�سيدي - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بادية بركاء للتجارة واملقاولت �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمطار العا�سمة للتجارة واملقاولت �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوفاق الأول للتجارة �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سفق الأحمر الوطنية للتجارة واملقاولت �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة املحيط املتميزة �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفا للم�ساريع ال�ساملة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نوف للمجوهرات �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمموعة اللم�سات �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأ�سالع الثالثة للتجارة �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأريج ال�سوادي للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املرفاأ للخدمات البحرية �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار بركاء املتميزة �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ندى جمان للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلزيرة للخدمات ال�سريعة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامي وح�سني وح�سن للتجارة �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وادي بركاء للتجارة �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآلء اخلليج للتجارة �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فر�سان بركاء للتجارة - ت�سامنية . 
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال حي عا�سم احلديثة للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز الر�ستاق لتلميع ال�سيارات والتجارة - 

ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سليمان وحممد اخلمي�سي للمقاولت �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال حد�ص للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء احل�سنات للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سخور وادي الأبي�ص �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار احلرادي املتحدة للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نفحات بركاء �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبدالعزيز ونا�سر للم�ساريع التجارية �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سارة و�سركائها للتجارة �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدر و�سليمان للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنتان الوطنية �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز �سماء الوادي للت�سوق �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سحيفة البي�ساء للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة خمي�ص واأحمد اأبناء ن�سيب بن زايد الرواحي 
للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة قبـ�ص الغــروب للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة خالد ونواف للتجارة واملقاولت - تو�سية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مكارم جنوب ال�سرقية للتجارة - تو�سية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة دانة ال�ساحل ال�سرقي للتجارة - تو�سية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة املزن الواعدة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سامل حممد وعلي �سامل للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ينابيع الغبي الذهبية للتجارة - ت�سامنية . 

رقم 
ال�سفحة



اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�ضفيـة ل�ضركة غبري للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية . 

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�ضفيـة ل�ضركة ن�ضيم الدريز للتجارة واملقاوالت . 

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�ضفيـة ل�ضركة عني ورد للتجارة - ت�ضامنية . 

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�ضفيـة ل�ضركة �ضم�ش االأ�ضدقاء �ش.م.م . 

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�ضفيـة ل�ضركة العامري املتحدة - ت�ضامنية . 

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�ضفيـة ل�ضركة �ضموخ جنران للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية . 

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�ضفيـة ل�ضركة اجلواهر الثمينة للم�ضاريع احلديثة �ش.م.م . 

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�ضفيـة ل�ضركة طريق ال�ضحراء العاملية �ش.م.م . 

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�ضفيـة ل�ضركة طالئع بركة املوز - ت�ضامنية . 

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�ضفيـة ل�ضركة اأزهار العراقي للتجارة - ت�ضامنية . 

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�ضفيـة ل�ضركة �ضمال الرو�ضة �ش.م.م . 

اإعالن عن بـدء اأعمال الت�ضفيـة ل�ضركة اأبواب القد�ش للتجارة - ت�ضامنية . 

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�ضفيـة لل�ضركة الذهبية ال�ضريعة �ش.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة العاملية ال�ضريعة احلديثة للتجارة �ش.م.م . 

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�ضفيـة ل�ضركة الغافري واحلمرا�ضدي للتجارة - ت�ضامنية . 

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�ضفيـة ل�ضركة عمار بن �ضعيد و�ضريكه للتجارة - تو�ضية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة عبداللـه بن �ضامل بن خمي�ش ال�ضعدي وابنته 

للتجارة - تو�ضية . 

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�ضفيـة ل�ضركة اأبو اأروى للتجارة - تو�ضية . 

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�ضفيـة ل�ضركة االإعمار الرباعيــة للتجارة - ت�ضامنية . 

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�ضفيـة ل�ضركة عبــق ال�ضحاري للتجارة �ش.م.م . 

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�ضفيـة ل�ضركة نواخذة البدعة للتجارة واملقاوالت - تو�ضية . 

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�ضفيـة ل�ضركة زوايا الدار احلديثة �ش.م.م . 
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اإعالن عن بـــدء اأعـمـــال الت�سفيـــة ل�سركـــة را�ســد وعبداللـــه اأبنــاء �سيـــف بــن را�ســـد 

النعمانــي - ت�سامنـــية . 

اإعـــالن عـــن بـــدء اأعمـــال الت�سفيــــة ل�سركــــــة عبداللــــه و�سالـــح اأبنـــاء عي�ســـى �سالــــــم 

ال�سكيلي - ت�سامنيــة . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الدولية للخدمات عالية اجلودة �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مركز الب�سمة اجلديدة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة نقليات اأر�ص اجلزيرة �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة غنائم البحر لبيع الأ�سماك - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأبو ر�سيلة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع الربميي الع�سرية �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع املقيمي �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الكوخ القبي �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الو�سيلة للتطوير العقاري - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة النقا�ص احلديثة �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة كواكب م�سقط احلديثة �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة منارة م�سقط الدولية �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ع�سق الأزياء املتميزة �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة خان و واجن �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الأ�سلوب الراقي للتجارة �ص.م.م . 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1242(

وزارة القـــوى العامـلــــة 
قــرار وزاري

رقــم 2018/157
باإ�صـدار الالئحــة التنظيميــة 

لربنامــج الدبلـوم املهـني فـي املوؤ�ص�صـات التدريبية اخلا�صة

ا�ستنادا اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/76 بتحديد اخت�سا�سات وزارة القوى العاملة 

واعتـماد هيكلهـا التنظيمي ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقــــرر

املــادة الأولـــى

يعمل فـي �ساأن برنامج الدبلوم املهني فـي املوؤ�س�سات التدريبية اخلا�سة باأحكام الالئحة 

التنظيمية املرفقة .

املــادة الثانيـــة

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

�صـدر فـي : 13 مـن �صعبـــــــــان 1439هـ
املوافـــــق : 29 مـن ابريــــــــــل 2018م

عبدالـله بن نا�صر بن عبداللـه البكري
                                                            وزيـــــــر الـــقــــــــوى الــعـــــامـلـــــــة 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1242(

الالئحـة التنظيميـة لربنامـج 
الدبلـوم املهني فـي املوؤ�ص�صـات التدريبيـة اخلا�صة 

الف�صــل الأول
تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 (
فـي تطبيق اأحكـــام هـــذه الالئحة يكون للكلمـــات والعبـــارات التالية املعنـى املبـني قريــن 

كل منها ، ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر : 

الـــــــوزارة : 
وزارة القـــــــــــوى العــاملـــــــــة .

الـوزيــــــــر : 
وزيــــــــــر القــــــــوى العاملــــة .

الـوكيـــــــل : 
وكيـــل الـــوزارة للتعليــــم التقــــني والتدريـب املهنــي .

املديريــــة : 
املديرية العامة للمعايري املهنية وتطوير املناهج بالوزارة .

املديـر العـام : 
مدير عام املديرية .

املوؤ�ص�صــــة : 
املوؤ�س�ســة التدريبيــة اخلا�ســة )معاهــد ومراكــز التدريــب املهنــي اخلا�ســة والوحـــدات 
التدريبيـــــة داخــــــل املوؤ�س�ســـات التعليميـــة اخلا�ســـة( امل�سنفـــة فـي الفئـــة الأولـــى وفــــــق 

الالئحـــة التنظيمية للموؤ�س�سات التدريبية اخلا�سة .

الربنامــــج : 
برنامـج الدبلــوم املهنـي ، وهـو م�ســار تعليمي وتدريبــي قائــم على نظام الكفاية ، ل تقل 

مدته عن )2( �سنتني . 
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الرتخيــــ�ص : 

املوافقة ال�سادرة من الوزارة التي تخول املوؤ�س�سة طرح الربنامج .

جلنـــة الرتخي�ص: 

اللجنة املنوط بها التو�صية باإ�صدار ترخي�ص برنامج الدبلوم املهني واملن�صو�ص عليها 
فـي املادة )4( من هذه الالئحة .

اللجنـــة الفنيــــة: 

اللجنة املنوط بها تقييم الربنامج واملن�صو�ص عليها فـي املــادة )6( من هذه الالئحة .

جلنــــــة التظلـــم : 

اللجنة املن�صو�ص عليها فـي املــادة )12( مــــن هـــذه الالئحــة .

القيــا�ص املرجعــي : 

عملية مقارنة ت�ستعمل لتحديد جودة الربنامج الذي تنوي املوؤ�س�سة طرحه ، وذلك 
عن طريق مقاي�سته بربامج م�سابهة تطرحها موؤ�س�سات عاملية معرتف بها فـي دولها .

ال�صت�صافــة : 

اتفــاق مكتـوب بني موؤ�س�سة عمانيـــة واأخــرى اأجنبيــة توفــر مبوجبــه الأولــى املرافـــق 
التعليمية والتدريبية ، وتتولى الثانية م�ســـوؤولية تنفـيذ العملية التعليمية والتدريبية 

و�سبط اجلودة ومنح الدبلوم املهني .

االرتبــــــاط : 

اتفــاق مكتــوب بني موؤ�س�ســة عمانيــة واأخــرى اأجنبيــة يحــدد بو�ســـوح دور كـــل منهمـــا 
فـي تقدمي الربنامج التعليمي اأو التدريبي على اأن تكون املوؤ�س�ســة الأجنبيــة هــي التي 

متنح الدبلوم املهني .

املـقــــــــررات : 

جمموعة من الوحـــدات التعليمية والتدريبية يحتوي عليها الربنامج .
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نظــام الكفايــة : 
التي يكت�سبها  املعارف واملهارات والجتاهات  نظام تعليمي وتدريبي يقي�ص جمموعة 

الطالب ، والتي متكنه من اأداء وظيفة ما مب�ستوى معني من الكفاءة .
ال�صاعــة املعتمــدة : 

وحدة قيا�ص لوزن املقررات التي تقوم على خمرجات التعلم املتوقع اأن يح�سل عليها 
الطالب املتو�سط فـي م�ستوى درا�سي معني ، والتي يتوجب على الطالب درا�ستها خالل 
الف�سل الدرا�سي الواحد الذي ل يقل عن )16( �ستة ع�سر اأ�سبوعا ، وتعادل حما�سرة 
نظرية اأ�سبوعية واحدة داخل القاعة التعليمية ل تقل مدتها عن )50( خم�سني دقيقة ،
اأو )2( �ساعتي تدريب فـي املختربات اأو )3( ثالث �ساعــــات تدريـــب عملـــي فـي املعامـــل 

والور�ص . 
النقطــة املعتمــدة : 

وحدة قيا�ص لوزن املقررات التي تقوم على خمرجات التعلم املتوقع اأن يح�سل عليها 
الطالب املتو�صط فـي م�صتوى درا�صي حمدد نتيجة عمل )10( ع�سر �ساعات �سواء داخل 

القاعة التعليمية اأو خارجها . 
الطالــــــب : 

ال�سخ�ص الطبيعي امللتحـــق بالربنامج .
اخلريــــــج : 

خريــــج الربنامـــج .
املــادة ) 2 (

يهدف طرح الربنامج اإلى حتقيق ما ياأتي : 

اإعـداد قــوى عاملــة وطنيـــة موؤهلــــة ، ومتخ�س�سة فـي جمالت مهنية معينة ،    1
تلبي حاجة �سوق العمل ، وترفع ن�سب التعمني فـي القطاع اخلا�ص .

التعليم    2 دبلوم  على  احلا�سلني  لتاأهيل  وتدريبية  تعليمية  تخ�س�سات  توفـري 
العام ، وما يعادله ، وتطوير مهاراتهم املهنية فـي جمالت العمل املختلفة . 

تنويع م�سارات التعليم بعد دبلوم التعليم العام .   3
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الف�صـل الثانــي

اإجـراءات الرتخيــ�ص

املــادة ) 3 (

ل يجوز لأي موؤ�س�سة طرح الربنامج اإل بعد احل�سول على ترخي�ص من الوزارة .

املــادة ) 4 (

تن�صاأ بقرار من الوزير جلنة الرتخي�ص ، ويحدد القــرار رئي�ص اللجنة ونائبــه ، وتتولى 
اللجنة التو�صية برتخي�ص الربنامج املقرتح من املوؤ�ص�صات .

املــادة ) 5 (

جتتمع جلنة الرتخي�ص بدعوة من رئي�سها اأو نائبه فـي حال غياب الرئي�ص ، ويكون 
اجتماعها �سحيحا بح�سور اأغلبية اأع�سائها ، على اأن يكون من بينهم الرئي�ص اأو نائبه ، 
وت�ســدر قراراتهـــا باأغلبيــة عـــدد اأ�ســوات الأع�ساء احلا�سرين ، وعند الت�ساوي يرجح 

اجلانب الذي منه رئي�ص الجتماع .
ويجـوز للجنـة ال�صتعانــة مبــن تــراه منا�صبـــا للم�صاركــة فـي مداولتهـــا دون اأن يكـــون 

لــه �ســوت معــدود . 

املــادة ) 6 (

وتتولى   ، ونائبــه  اللجنة  رئي�ص  القــرار  ويحدد   ، فنية  الوكيل جلنة  بقرار من  تن�صاأ 
اللجنة تقييـــم الربنامــــج املقتــرح من املوؤ�ص�صـــة وفــــق ال�صــروط واملوا�صفـــــات املن�صــو�ص 

عليهـــا فـي هــذه الالئحـــة .

املــادة ) 7 (
جتتمع اللجنـة الفنيــة بدعوة من رئي�صهــا اأو نائبـــه فـي حال غياب الرئيـــ�ص ، ويكـــون 
اجتماعهـــا �سحيحــا بحـ�سـور اأغلبيــة اأع�سائهـــا ، علــى اأن يكـــون من بينهـــم الرئيـــ�ص ، 
اأو نائبه ، وت�سدر قراراتها باأغلبية عدد اأ�سوات الأع�ساء احلا�سرين ، وعند الت�ساوي 

يرجح اجلانب الذي منه رئي�ص الجتماع .
ويجـــوز للجنـــة ال�صتعانــة مبـن تــراه منا�صبــا للم�ساركــة فـي مداولتهــا دون اأن يكــون 

لــه �ســوت معـــدود . 
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املــادة ) 8 (

يقدم طلب الرتخي�ص من املوؤ�س�سة للمدير العام ، مرفقا به البيانات وامل�ستندات الآتية : 

ا�سم املوؤ�س�سة .    1

املوقــع والعنوان الربيــــدي والإلكرتونـــي .    2

ا�ســـم ال�سخـــ�ص امل�ســــوؤول .    3

ال�سخ�ص الذي ميكن التوا�سل معه وبياناته .    4

درا�ســـة جـــدوى اقت�ساديـــة باللغـــة العربيـــة معتمـــدة مــن مكتــــب متخ�ســ�ص     5
فـي هــذا ال�ســــاأن بال�سلطنـــة ، تت�سمن البيانات املن�ســـو�ص عليهــا فــــي امللحـــق 

رقم )1( املرفق بهذه الالئحة .

امل�ستندات املن�سو�ص عليها فـي امللحق رقم )2( املرفق بهذه الالئحة .     6

ويتولى املدير العام التحقق من ا�ستيفاء الطلب للم�ستنـــدات املطلوبـــة ، ثــم اإحالتـــه 
اإلى جلنة الرتخي�ص .

املــادة ) 9 (

تتولى جلنة الرتخي�ص فح�ص الطلب وامل�صتندات املرفقة به ، واإحالة الطلب للجنة 
الفنية لدرا�صة مدى ا�صتيفاء الربنامج ال�صروط واملوا�صفات املن�صو�ص عليها فـي هذه 
الالئحـــة ، ويجــوز للجنة الفنيــة ا�صتيفـــاء امل�صتنــدات والبيانات التي تراها �صرورية 

من ذوي ال�ساأن .
اإليها من جلنة الرتخي�ص خالل فرتة  املحال  الطلب  الفنية بدرا�صة  اللجنة  وتقوم 
ل تتجــاوز )2( �سهريـــن من تاريخ اإحالة الطلب اإليهــا ، وترفــع تقريرهــا اإلــى جلنـــة 

الرتخي�ص .
وتتولى جلنة الرتخي�ص اإعداد تو�صياتها فـي مدة ل تتجــاوز )1( �سهرا واحدا من تاريخ 
ا�صتالمهـــا لتقريـــر اللجنـــة الفنيــة ، ورفعها اإلــى الوزيـــر لإ�صــدار القـــرار ، وفـي حالـــة 
الرف�ص يجــب اأن يكــون القرار م�صببا ، ويعد م�صي املـــدة دون البــت فـي الطلـــب قــرارا 

بالرفـــ�ص .
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املــادة ) 10 (

تكــون مـــدة الرتخيــــ�ص )4( اأربــع �صنـــوات ، ويجــــوز جتديــده بنـــاء علـــى طلـــب يقـــــدم 
مـن �ساحــب ال�ســاأن قبـل انتهــاء مــدة الرتخيـــ�ص بــ )6( �ستـــة اأ�سهـــر علــى الأقـــل ، وفق 

ال�سوابط التي ت�سعها جلنة الرتخي�ص .
املــادة ) 11 (

يقدم  الرتخي�ص مبوجب طلب  رف�ص طلب  التظلم من قرار  ال�صاأن  ل�صاحب  يجوز 
اإلى الوزير خالل )60( �ستني يوما من تاريخ اإخطاره بالقرار اأو علمه به علما يقينيا ، 

مرفقا به امل�ستندات املوؤيدة لتظلمه .
ويجب البت فـي التظلم خالل )30( ثالثني يوما من تاريــخ تقدميــه ، ويعتــرب م�سي 

هذه املدة دون رد مبثابة رف�ص للتظلم .

املــادة ) 12 (

تن�صاأ بقرار من الوزير جلنة للتظلمات ، ويحدد القــرار رئي�ص اللجنة ونائبــه ، ونظام 
عملها .

وتتولــى اللجنــة بحــث التظلمات املنــ�صو�ص عليهـــا فـي املــادتــني )11( و)17( مــن هـــذه 
الالئحة واإ�سدار تو�سياتها ب�ساأنهما ، وتقوم برفعها اإلى الوزير لإ�سدار قراره خالل 

امليعاد املقرر فـي الفقرة الثانية من املــادة )11( من هذه الالئحة .

الف�صــل الثالـــث

�شـروط الربنامـج والقبـ�ل فيه وامل�ؤهـل الـذي مينحـه

املــادة ) 13 (

يجـب اأن تتوفـر فـي الربنامــج ال�صــروط الآتيــة : 

اأن يكـون مبنيا على نظــام الكفايــة ، ويتــم حتديــد الكفايــات والأهــداف املــراد    1
حتقيقهـــا وخمرجــات التعلــم وطريقــة التقييـم لأي مقــرر بالقيــا�ص املرجعــي 

مع برامج دولية م�سابهة .
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األ تقــل مدتـــه عــن )2( �سنتــني .   2

اأن ي�سبقه برنامج تاأ�سي�سي يت�سمن درا�سة مكثفة للغــة الإجنليزيــة اإلى جانـــب    3
بعـــ�ص املقـــــررات التاأ�سي�سيــــــة كالريا�سيـــات الأوليـــة وتكنولوجيـــا املعلومـــات 

وفقا للمعايري التي اأو�ست بها الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي .

اأن يعقبـــه تدريــــب ميدانــــــي ملـــدة )8( ثمانيـــة اأ�سابيـــع ، وفـــق منهـــاج للتدريــب    4
يتم اإعداده بالتن�سيق مع اأ�سحاب العمل يو�سح فـيه ترتيبات الإ�سراف والتقييم 
واإجراءات ال�سحة وال�سالمة املهنية ، ويتم حتديد م�سرفـني للطالب ، اأحدهما 

من قبل املوؤ�س�سة ، والآخر من قبل اجلهة التي تقوم بالتدريب امليداين . 

اأن يكــــــون معتمـــدا فــــي بلـــــــد املن�ســــــاأ وم�ستوفـيــــــا معاييــــــر العتمــــــاد العامليـــــــة    5
)�سواء كان عن طريق ال�ست�سافة ، اأو الرتباط( .

اأن يتيح للخريج فر�سة اللتحاق ب�سوق العمل اأو موا�سلة الدرا�سة للح�سول    6
على موؤهل اأعلى .

اأن ي�ستمــل علــى خطــة درا�سيــة مف�سلة تو�ســح املقررات العامة والتخ�س�سية    7
ومتطلباتها و�ساعاتها اأو نقاطها املعتمدة لكل ف�صـــل درا�صـــي ، ودرجـــة النجــاح 

فـيها ، م�سممة بالقيا�ص املرجعي ، مع برامج دولية مماثلة .

اأن يوفر نظما لالمتحانات والتقومي واأ�س�ص التدرج فـيه .   8

األ يقـــــل جممـــوع �ساعاتـــــه عـــن )60( �ستــــني �ساعــة معتمـــدة ، اأو مــــا يعادلهــــا    9
مــن نقــاط معتمــدة .

اأن تتــراوح املقـــررات النظريـــة فـيــه مــا بـــني )20   40 %( ، واملقـــررات العمليــة    10
بني )60   80 %( من جممـــوع املقررات . 

اأن يو�ســح كفايــات اخلريجني وكيفـية اكت�صابها ، وذلك من خــالل م�صفوفـــة    11
تربط تلك الكفايات مبخرجات التعلم للمقررات . 

اأن يراعـــي متطلبـــات الإجـــازة اإذا كانـــت املهنــة تتطلــب اإجــازة مزاولــة املهنـــة ،    12
موقعا عليها من اجلهة املخت�سة .
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املــادة ) 14 (
ي�صرتط لقبول الطالب بالربنامج الآتي : 

 اأن يكون حا�سال على �سهادة دبلوم التعليم العام ، اأو ما يعادله .   1
اأن يكون لئقا �سحيا وبدنيا للربنامج .   2
اأن يجتــاز املقابــالت ال�صخ�صيــة اأو الختبـــارات التي جترى لـــه وفـــق متطلبـــات    3

الربنامج اإن وجدت .
اأي �صروط اأخرى يتطلبها الربنامج اأو ت�سعها املوؤ�س�سة .   4

املــادة ) 15 (
مينح الطلبة الذين اجتازوا بنجاح متطلبات الربنامج موؤهل الدبلوم املهني فـي جمال 

التخ�س�ص .

الف�صــل الرابــع
اجلــزاءات الإداريــة

املــادة ) 16 (
مـع عـدم الإخــالل بـاأي م�سوؤوليــة جزائية اأو مدنية قد تن�ســاأ وفقــا لأحكـــام القوانـــني 
ال�سارية ، يكون للوزيـر فـي حالــة خمالفة املوؤ�س�سة لأحكام هذه الالئحــة اأو القــرارات 

املتعلقة بها توقيع اأي من التدابري اأو اجلزاءات الإدارية الآتية : 
اإنــذار املوؤ�س�ســة كتابيــا لإزالـة املخالفــة خــالل )30( ثالثــني يومــا مــن تاريخ    1

توجيه الإنذار .
توقيــــع غرامـــة ماليــــة ل تـــقل عـــــن )1000( األــــــف ريـــــال عمانــــــي ، ول تزيـــد    2

علـى )5000( خم�سة اآلف ريال عماين .
اإيقـاف القبول فـي الربنامج للعام التدريبي التايل .   3
اإلغــاء الرتخيـــ�ص .   4

وتلتزم املوؤ�س�سة فـي حال اإلغاء الرتخي�ص بحقوق الدار�سني فـيها .

املــادة ) 17 (
يجوز ل�صاحب الـ�صاأن التظلــم اإلـى الوزيـر من قرار توقيع اجلـزاء عليــه ، وفقــا لأحكـــام 

املــادة )11( مــن هــذه الالئحــة .
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امللحــق رقــم ) 1 (

البيانـات التــي يتعـني توافرهــا 

فـي درا�صـــة اجلــدوى القت�صاديـــة للربنامــج

احلقـــل الــذي ينتمــي اإليــه الربنامــج )ح�سب وثيقة الت�سنيف املعيــاري ال�سـادرة    1

عن الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي( .

موؤ�ســـرات بحاجـــة موؤ�س�ســـات القطـــاع اخلـــا�ص الرئي�ســـة احلاليــــة وامل�ستقبليــــة    2

خلريجــــي الربنامـــج املـــراد طرحــه عـــن طريـــق ا�صتبانـــــة لعينــــة ل تقــــل عـن )5( 

خمـــ�ص مــن موؤ�س�ســـات القطـــاع اخلـــا�ص التــي ل يقــل عــــدد العامليــن بكــــل منهــا 

عـــن )500( خم�سمائـــة �سخــ�ص .

حاجـــة موؤ�س�ســــات القطـــاع اخلــــا�ص احلاليـــة بنـــاء علـــى الإح�سائيــــات املتوفــــــرة    3

لـــدى الــــوزارة .

موؤ�سرات تعمني املهن ل�سمان اإحالل القوى العاملة الوطنيــة التــي يتم تاأهيلها    4

عن طريق الربنامج املراد طرحه حمل القوى العاملة الوافدة .

املوؤ�س�ســـات التعليميـــة اأو التدريبيــة الــتي تطرح الربنامــج املقتـرح فـي ال�سلطنة    5

اإن وجدت .

املوارد املادية من ناحية املباين والتجهيزات و�صعة ال�صتيعاب .   6

التي تطرحها    7 املناظرة  الربامج  املقرتح مع  املرجعي للربنامج  بالقيا�ص   القيام 

املوؤ�س�سات التعليمية اأو التدريبية املحلية والعاملية .

اإثبات اأن الربنامج يلبي املعايري الدولية املعرتف بها .   8

 عدد الطلبة املتوقع ا�ستيعابهم ل�سنوات الربنامج وامل�سروفات الدرا�سية للطالب    9

خالل فرتة الربنامج .
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الن�سبة املتوقعة لعدد املدر�سني اإلى عدد الطلبة خالل �سنوات الربنامج .   10

عدد الطلبة املتوقع ت�صجيلهم فـي كل ف�صل درا�صي لفرتة ال�صنوات الثالث الأولى .   11

الطاقــة ال�ستيعابية لل�سنوات الثالث الأولى وفق خطط القبول املقرتحة .   12

اأع�ساء الهيئة التدري�سية والتدريبية الذين �سي�ساركون فـي العملية التعليمية /   13

التدريبية وموؤهالتهم وخرباتهم .

اأع�ساء الهيئة التدري�سية والتدريبية والإدارية اجلدد الذين �سوف يتم تعيينهم    14

لدعم الربنامــــج وموؤهالتهم وخرباتهم .

املرافــــق احلـاليــة للموؤ�س�ســــة .   15

مرافــــق اأخرى يتطلـــب طــرح الربنامــج اإ�سافتهــا فـي امل�ستقبـــل املنظــور علــى اأن    16

ي�سمـــل ذلك اأي تعديــل فـي املرافــق احلاليــة والفتــرة الزمنية املقرتحــة لإ�سافــة 

هذه املرافق .

طاقــة املكتبــة ال�ستيعابية ومقتنياتهــا من كتــب وبرجميات يحتاجهــا الربنامــج    17

املقرتح .

عدد املختربات والـــور�ص واملعـــدات واملاكينات التي يحتاجهــا الربنامج املقرتح .   18

عـــدد الــور�ص واملختبــرات ومــا حتتـــاج اإليــه من اأجهــزة ومعــدات يتطلبهــا طــرح    19

الربنامـــج مبــا فـيهــا البنيـــة التحتيـــة لتقنيـــة املعلومـــات والربامـــج التــي يحتـــاج 

اإليها طلبـــة الربنامــــج .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1242(

امللحـــق رقـــم ) 2 (

امل�صتنــدات التــي يتعــني اإرفاقهــا بطلــب الرتخيــ�ص

خطاب من املوؤ�ص�صة الأجنبية مبوافقتها على الرتباط ، اأو ال�ست�سافة .  1

اتفاق مكتوب م�سادق عليه من اجلهات املخت�ســـة بــني املوؤ�س�ســة ، ومن�ســاآت القطــاع   2

اخلــا�ص املعنيــة ، تتعهد مبوجبه الأخيــرة بتوفـري التدريــب امليدانــي الــذي يتطلبـــه 

الربنامج . 

مـــــا يثبــــت اأن الربنامـــــج يراعـــي متطلبـــات الإجـــازة التـــي رمبـــا يتطلبهـــــا العمــــــل   3

فـي جمالت العمل املهنية .

ما يثبت اأن الربنامــج يلبي ال�صروط املن�صو�ص عليها فـي املــادة )13( من هذه الالئحة .  4

ملنـح   5 التعاقد معها  يتم  التي  الأجنبية  والتدريبية  التعليمية  املوؤ�س�سة  اأن  ما يثبت 

املوؤهل املحدد معرتف بها فـي دولتها .

اأو موا�سلة   6  ، اأن الربنامج يتيح للخريج فر�ستي اللتحاق ب�سوق العمل  ما يثبت 

الدرا�سة للح�سول على موؤهل اأعلى .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1242(

وزارة التنميــة االجتماعيــة

ملـخــــــ�ص

   نظـام  موؤ�ص�صـة توا�صــل اخلريية 

ا�ستنادا اإلى قانـون اجلمعيات الأهلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/14 ، 

تقرر ن�سر ملخ�ص نظام "موؤ�س�ســة توا�ســل اخلرييــة " ، على النحو الآتي :

ا�صــم املوؤ�ص�صــــة : موؤ�س�سـة توا�ســل اخلرييـــة .

رقــــــم القيــــــد : 2018/120 .

رقم وتاريـخ اإ�صهـار املوؤ�ص�صــة : 2018/58 ال�ســـــــــادر بتاريـــــــــخ 1 مـــــن �سعبـــــــان 1439هـ ، 

املوافــــق 17 مـــن ابريــــــل 2018م .

مقـرهــــــــــــــــــــا : وليـــــة الدقــــــم - حمافظــة الو�سطــى .

االأهــــداف :

تهدف املوؤ�س�سة اإلى تقدمي الدعم املايل ومتويل م�ساريع ل�سالح املجتمعات املحلية   - 1

باملنطقــة وحمافظـــة الو�سطـــى ب�سكـــل عــام ، وذلك للم�ساهمــة فـي تعزيـــز التنميـــة 

القت�سادية امل�ستدامة وفقا ملجالت عمل املوؤ�س�سة .

تقدمي املنافع اخلريية والنفـــع العـــام على النحــو املن�ســو�ص عليــه فـي جمــالت   - 2

العمــل اخلا�سة به .

3 - الهتمام برفع امل�ستوى املعي�سي لأ�ســر ال�سمــان الجتماعـي وذوي الدخـل املحـدود 

فـي منطقة الدقم القت�سادية .

ن�سر وتاأ�سيل مفهوم امل�سوؤوليـة الجتماعيـة بني موؤ�س�سات الأعــمال فـــي حمافظــة   - 4

الو�سطى .

5 - رفع م�ستوى تعامل موؤ�س�سات الأعمال فـي املنطقة مع مفهوم امل�سوؤولية الجتماعية . 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1242(

ت�سجيـع املبــادرات الفرديــة فـي جمــال امل�سوؤوليــة الجتماعيــة ودعمهــا لتاأ�سيلهــا   - 6

فـي املجتمع املحلي باملنطقة من خالل تكرمي القيادات من خمتلف القطاعات .

حتفيز موؤ�س�سات الأعمال فـي املنطقة على تطوير ا�سرتاتيجية اإدارتها ، للو�سول   - 7

اإلى معايري اجلودة العاملية فـي جمال امل�سوؤولية الجتماعية .

دعــم موؤ�س�ســات الأعمــال فـي املنطقــة وحتفيزها ، للح�ســول علـى �سهــادات اجلــودة   - 8

العاملية فـي جمال امل�سوؤولية الجتماعية .

دعم املبادرات البيئية وزيادة التوعية البيئية .  - 9

اإدارة املوؤ�ص�صـــة :

يدير املوؤ�س�سة جملــ�ص اإدارة يتاألف مــن الروؤ�ساء التنفيذيني لل�سركات املوؤ�س�سة اأو ممثليهم ، 

وذلك مبا ل يتجاوز  )12( اثني ع�سر ع�سـوا ، والذين يجب اأن يت�سرفوا ب�سفتهم الر�سمية 

كممثلني عن هذه ال�سركات فـي اجتماعات جمل�ص الإدارة .

موارد املوؤ�ص�صـــة :

تتكـــون اأمــوال املوؤ�س�ســة مـــن : 

م�ساهمــات ال�سركـــات املوؤ�س�ســة . اأ - 

دخــل املوؤ�س�ســـة . ب - 
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
á```YÉæ°üdGh IQÉ```éàdG IQGRh

¿Ó````````YEG 
 ¿ƒfÉb ΩÉµMC’ É≤ah ádƒÑ≤ŸG ájQÉéàdG äÉeÓ©dG π«é°ùJ äÉÑ∏W øY ájôµØdG á«µ∏ŸG IôFGO ø∏©J
 Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hód ájQÉéàdG äÉeÓ©dG (ΩÉ¶f)

. 2017/33 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG

101731 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a

. á«°†a äÉéàæe

 IQÉéà∏d ≠FÉ°üdG ódÉN : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , Qƒ°U 411 : Ü.Q 212 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/3/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

103248 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉ«dÉªµdGh ¬cGƒØdGh äGhGô°†ÿGh á«FGò¨dG OGƒŸG ™«H

 IQÉéà∏d º°TÉg ∫G ¬`∏dGóÑY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á©æ°üŸG , Ió∏ŸG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/6/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

alma1242.indd   1 5/2/18   1:11 PM
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
106068 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ÉjGó¡dGh äÉ«°†ØdG ™«H

 äÉeóÿGh ∫ÉªYCÓd á∏«Ñf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 116 : Ü.Q 65 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/11/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

107284 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. áfÉ°†M

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 123 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/3/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

alma1242.indd   2 5/2/18   1:06 PM

-40-



(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
108405 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äGQÉ¶ædG IQÉŒ

 IQÉéà∏d »ÑdÉW á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Iójó÷G Ö«°ùdG , 121 Ü.Q 169 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/3/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

108651 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

  . äGQÉ°ûà°S’G º«¶æJh ∫ÉªYC’G IQGOEG

 Ω.Ω.¢T É°ûæ«°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉHÉ«dG , 2591141 : Ü.Q 1007-3 Éjƒ°S Éµ«eÉc : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/3/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

    á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d »FÉæ¡dG áØ«∏N  : π```````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 117 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alma1242.indd   3 5/2/18   1:06 PM
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
109953 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG Öàµe

 IQÉéà∏d á«°†ØdG áMÉ°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 811 : Ü.Q  84 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/5/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

111244 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 . »gÉ≤ŸG

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

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/7/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

alma1242.indd   4 5/2/18   1:06 PM
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
113581 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a
. á«µ∏°SÓdG ä’É°üJ’G äÉcô°T

 (hójQhCG) ´ ´ Ω ¢T ä’É°üJÓd ájô£≤dG á«fÉª©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,111 : Ü.Q 478 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/10/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

113582 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«µ∏°S’ ä’É°üJG

 (hójQhCG) ´ ´ Ω ¢T ä’É°üJÓd ájô£≤dG á«fÉª©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/10/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

alma1242.indd   5 5/2/18   1:06 PM
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
113584 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a
. á«µ∏°S’ ä’É°üJG

 (hójQhCG) ´ ´ Ω ¢T ä’É°üJÓd ájô£≤dG á«fÉª©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/10/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

113585 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«µ∏°S’ ä’É°üJG

 (hójQhCG) ´ ´ Ω ¢T ä’É°üJÓd ájô£≤dG á«fÉª©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/10/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

alma1242.indd   6 5/2/18   1:06 PM
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
113586 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a
. á«µ∏°S’ ä’É°üJG

 (hójQhCG) ´ ´ Ω ¢T ä’É°üJÓd ájô£≤dG á«fÉª©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/10/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

113587 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a

. á«µ∏°S’ ä’É°üJG

 (hójQhCG) ´ ´ Ω ¢T ä’É°üJÓd ájô£≤dG á«fÉª©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/10/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

alma1242.indd   7 5/2/18   1:06 PM
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
113591 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a
. á«µ∏°S’ ä’É°üJG

 (hójQhCG) ´ ´ Ω ¢T ä’É°üJÓd ájô£≤dG á«fÉª©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/10/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

113593 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a

. á«µ∏°S’ ä’É°üJG

 (hójQhCG) ´ ´ Ω ¢T ä’É°üJÓd ájô£≤dG á«fÉª©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/10/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
113594 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a
. á«µ∏°S’ ä’É°üJG

 (hójQhCG) ´ ´ Ω ¢T ä’É°üJÓd ájô£≤dG á«fÉª©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/10/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

113595 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a

. á«µ∏°S’ ä’É°üJG

 (hójQhCG) ´ ´ Ω ¢T ä’É°üJÓd ájô£≤dG á«fÉª©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/10/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
113596 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a
. á«µ∏°S’ ä’É°üJG

 (hójQhCG) ´ ´ Ω ¢T ä’É°üJÓd ájô£≤dG á«fÉª©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/10/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

113597 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a

. á«µ∏°S’ äG’É°üJG

 (hójQhCG) ´ ´ Ω ¢T ä’É°üJÓd ájô£≤dG á«fÉª©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/10/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

alma1242.indd   10 5/2/18   1:06 PM
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
113598 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a
. á«µ∏°S’ ä’É°üJG

 (hójQhCG) ´ ´ Ω ¢T ä’É°üJÓd ájô£≤dG á«fÉª©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/10/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

113599 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a

. á«µ∏°S’ ä’É°üJG

 (hójQhCG) ´ ´ Ω ¢T ä’É°üJÓd ájô£≤dG á«fÉª©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/10/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

alma1242.indd   11 5/2/18   1:06 PM
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
113601 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a
. á«µ∏°SÓdG ä’É°üJ’G

 (hójQhCG) ´ ´ Ω ¢T ä’É°üJÓd ájô£≤dG á«fÉª©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111: Ü.Q 478 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/10/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

113602 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a

. áµ«∏°S’ ä’É°üJG

(hójQhCG) ´ ´ Ω ¢T ä’É°üJÓd ájô£≤dG á«fÉª©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 478 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/10/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

alma1242.indd   12 5/2/18   1:06 PM

-50-



اجلريدة الر�سمية العدد )1242(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 113603

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ات�ساالت ال�سلكية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العمانية القطرية لالت�ساالت �ش م ع ع )اأوريدو(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 478 ر.ب : 111 , �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب : 2017/10/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 113604

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ات�ساالت ال�سلكية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العمانية القطرية لالت�ساالت �ش م ع ع )اأوريدو( 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 478 ر.ب : 111 , �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب : 2017/10/17
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
113606 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a
. á«µ∏°S’ ä’É°üJG

 (hójQhCG) ´ ´ Ω ¢T ä’É°üJÓd ájô£≤dG á«fÉª©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 478 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/10/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

113607 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a

. á«µ∏°S’ ä’É°üJG

 (hójQhCG) ´ ´ Ω ¢T ä’É°üJÓd ájô£≤dG á«fÉª©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 478 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/10/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
113864 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 QÉë°U GƒLCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 311 Ü.Q 160 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/10/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

113897 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 . ≈¡≤e

 Ω.Ω.¢T º«eÉ°üà∏d á«é«∏ÿG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 329 : Ü.Q 145 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/10/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

alma1242.indd   15 5/2/18   1:06 PM
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
114403 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 AGOƒ°ùdG IôFGódG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi ihõf áj’h , É°Tôc : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/11/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

114533 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«dÉLôdG ¢ùHÓŸG áWÉ«N

 IQÉéà∏d »`aGQõdG Ö©°üe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 811 : Ü.Q 144 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/11/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

alma1242.indd   16 5/2/18   1:06 PM
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116145 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d ¿ÉµŸG ≥fhQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/1/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

 

116219 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. πHGƒàdGh äGQÉ¡ÑdG áÄÑ©Jh øëW

 áãjó◊G ™jQÉ°ûª∏d óMGƒdG ¢†ÑædG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , AÉcôH : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/1/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

alma1242.indd   17 5/2/18   1:06 PM
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116372 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 áãjó◊G á©∏≤dG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 315 : Ü.Q 320 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/1/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

116373 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. êÉLõdG ≈∏Y ôØ◊Gh ™«æ°üàdG

 áãjó◊G á©∏≤dG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 315 : Ü.Q 320 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/1/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

alma1242.indd   18 5/2/18   1:06 PM
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116508 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. á°UÉÿG äÉ«›ÈdG á›ôHh º«ª°üJ

 á«°Sóæ¡dG äÉeóî∏d πFGhC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 489 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

116758 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e

 IQÉéà∏d ôjô°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , ¥Éà°SôdG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

alma1242.indd   19 5/2/18   1:06 PM
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116792 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«fÉª©dG iƒ∏◊G

 IQÉéà∏d »ÑYÉædG óªfi øH QóH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

116834 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. ¿BGô≤dG ß«Ø– á°SQóe

 ¿BGô≤dG ß«Øëàd á«Hƒæ÷G ¿Éfiƒ°üdG á°SQóe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 320 : Ü.Q 754 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116893 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J

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

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 611 : Ü Q 712 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

116950 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

. á«YÉæ°U äÉØ¶æe

 Ω.Ω.¢T ∫ÉªYCÓd ÊÉ¡ÑædG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 104 : Ü.Q 99 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

alma1242.indd   21 5/2/18   1:06 PM
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117316 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ôjƒ°üJ πeÉ©eh ƒjOƒà°SG

 á«bGôdG ™jQÉ°ûª∏d ™«aôdG ¥hòdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 113 : Ü.Q 3 Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

118069 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¢ùHÓŸG ™«H

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ÉæjO ΩCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 1387 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

alma1242.indd   22 5/2/18   1:06 PM
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
103474 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 Ω.Ω.¢T ôjƒ£à∏d Oƒ÷G ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 681 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/7/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

105115 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ™FÉ°†ÑdG ≥jƒ°ùJh èjhôJ

 Ω.Ω.¢T ájQÉéàdG ∫ÉªYCÓd ôLÉg ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 1716  : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/10/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
105116 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ™FÉ°†ÑdG ≥jƒ°ùJh èjhôJ

 
 Ω.Ω.¢T ájQÉéàdG ∫ÉªYCÓd ôLÉg ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 1716  : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/10/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

105118 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e
 

 §≤°ùe ∫ÉÑL ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 113 : Ü.Q 600 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/10/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
106385 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ‹É©dG º«∏©àdG äÉeóN

 ÊÉª©ædG óªfi øH ídÉ°U øH óªMCG : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 320 : Ü.Q 32 : Ü.¢U: ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/12/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

106559 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ¢ùHÓŸG »ch π«°ùZ

 áª≤dG á£≤f : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 117 : Ü.Q 255  : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/12/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
106943 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. äGhóædGh äGô“DƒŸG º«¶æJ

 IôµàÑŸG Úª°SÉ«dG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 686 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/1/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

107088 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á∏ª©à°ùŸG äGQÉ«°ùdG ™«H

 á«ŸÉ©dG §°SGƒdG OÉ›CG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 614 : Ü.Q 55 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/1/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
107109 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

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

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U 211 : Ü.Q 2870 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/1/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

107123 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. IõgÉ÷G áMÉÑ°ùdG äÉeÉªM Ö«côJh ™«H

 Ω.Ω.¢T á«æØdG äÉeóî∏d §≤°ùe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

114 : Ü.Q 691 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/1/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
107191 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
. á«µ«à°SÓH á«µÑ°T ¢SÉ«cCG

 Ω.Ω.¢T ∂«à°SÓÑ∏d ¿hÉ©àdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 558 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/1/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

107971 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e

 »©«HôdG ¬`∏dGóÑY øH óªfi øH »∏Y : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

 

alama56.indd   6 5/2/18   1:07 PM

-66-



(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
108721 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. QƒgRh áJÓcƒ°T ™«H

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 513 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/3/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

110338 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ‹õæŸG çÉKCÓd á∏ª÷ÉH ™«ÑdG

 Ω.Ω.¢T QÉªãà°SÓd IQƒ£àŸG ∫ÉªYC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 124 : Ü.Q 468 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/5/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
111752 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d áãjó◊G äÉ«fhÎµdEÓd QÉµ°ShCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , ìô£e , …hQ : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/7/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

112781 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ádÉ≤ÑdG äÓfi

 Ω.Ω.¢T á«ÑgòdG Éé°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 511 : Ü.Q 105 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/9/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
112948 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äÉjƒ∏◊G ™«Hh ÉjGó¡dG ∞dh Ohô£dG ∞«∏¨Jh á«YGQõdG äÉJÉÑædGh QƒgõdG

 IQÉéà∏d »°TÉ£ÑdG Üô©∏H øH ∞«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 113 : Ü.Q 288 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/9/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

112965 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. §ØædG ∫ƒ≤Mh øjó©àdG äGó©eh ä’BGh OóY ÒLCÉJ

 Ω.Ω.¢T §ØædG ∫ƒ≤M äÉeóÿ á«HPÉ÷G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 568 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/9/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
113554 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d …ô≤°üdG õjõ©dGóÑY ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 211 : Ü.Q 2885 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/10/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

114423 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£e

 Ω.Ω.¢T áãjó◊G ÒÿG ¿ÉeR ºYÉ£e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 254 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/11/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
114745 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d IÒæà°ùŸG ∫ƒ≤©dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 134 : Ü.Q 55: Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/11/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

115980 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh QƒgõdG IQÉŒh ÉjGó¡dGh äÉ«°†ØdG ™«H

 Ω.Ω.¢T √õ«ªàŸG ¿ƒµdG á°SÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , ihõf áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/1/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115984 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. äGQÉ«°ùdG áæjR Ö«côJh ™«ª∏Jh ∞«¶æJ

 äGQÉ«°ù∏d á«dÉãŸG áeóÿG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , äGôeÉ©dG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/1/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

116553 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. ÖjQóàdGh º«∏©àdG äÉeóN

 óàª«d »æÑeƒc ∂«∏HÉH ÊÉK â«°ShO ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæ∏jÉJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , OhQ çQƒa ÉeGQ , è``æjó∏H »``fÉK â``«°SO , ¢ù``eÉÿG ≥``HÉ£dG , 946 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 ófÓjÉJ , 10500 ∑ƒµfÉH , ∑Gô‚ÉH , Ωƒ∏«°S

2018/2/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
 ¿hQÉ°ûà°ùeh ¿ƒeÉfi) ºgDhÉcô°Th ≈°†JôŸG óªfih ó°TGQ .O Öàµe : π``````````«cƒdG º```````````°SG

( ¿ƒfÉ≤dG »`a
¿ÉªY áæ£∏°S , áÑjò©dG , 130 : Ü.Q 1873 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116554 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. á«dÉŸGh ÚeCÉàdG äÉeóN

 
 óàª«d »æÑeƒc ∂«∏HÉH ÊÉK â«°ShO ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

ájóæ∏jÉJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , OhQ çQƒa ÉeGQ , è``æjó∏H »``fÉK â``«°SO , ¢ù``eÉÿG ≥``HÉ£dG , 946 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 ófÓjÉJ , 10500 ∑ƒµfÉH , ∑Gô‚ÉH , Ωƒ∏«°S
2018/2/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

 ¿hQÉ°ûà°ùeh ¿ƒeÉfi) ºgDhÉcô°Th ≈°†JôŸG óªfih ó°TGQ .O Öàµe : π``````````«cƒdG º```````````°SG
( ¿ƒfÉ≤dG »`a

¿ÉªY áæ£∏°S , áÑjò©dG , 130 : Ü.Q 1873 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

116555 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a

. ¢ùjQóàdGh äÉÑàµŸG ΩRGƒdh á«°SÉWô≤dG äÉéàæŸG äÉeóN

 óàª«d »æÑeƒc ∂«∏HÉH ÊÉK â«°ShO ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæ∏jÉJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , OhQ çQƒa ÉeGQ , è``æjó∏H »``fÉK â``«°SO , ¢ù``eÉÿG ≥``HÉ£dG , 946 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 ófÓjÉJ , 10500 ∑ƒµfÉH , ∑Gô‚ÉH , Ωƒ∏«°S

2018/2/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
 ¿hQÉ°ûà°ùeh ¿ƒeÉfi) ºgDhÉcô°Th ≈°†JôŸG óªfih ó°TGQ .O Öàµe : π``````````«cƒdG º```````````°SG

( ¿ƒfÉ≤dG »`a
¿ÉªY áæ£∏°S , áÑjò©dG , 130 : Ü.Q 1873 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116601 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äÉYÉ°S , Qƒ£Y , IõgÉL ¢ùHÓe

 Ω.Ω.¢T ¥ƒ°ùà∏d Oƒg ƒHCG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S 131 : Ü.Q 578 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

116619 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ä’hÉ≤e

 á«à°ùLƒ∏dG ájô≤dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 119 : Ü.Q 725  : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116627 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a
. 16 áÄØdG »`a á©bGƒdG äÉYƒÑ£ŸGh äGQƒ°ûæŸGh áeÉ©dG äÓéŸGh ∞ë°üdG ∫hGóJh ô°ûfh ™jRƒJ

 Ω.Ω.¢T ΩÓYEÓd §≤°ùe áYƒª› : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 770 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

116696 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉ«dÉªµdGh ÉjGó¡dG IQÉŒ

 Ω.Ω.¢T Iõ«ªàŸG ÉjGó¡dG ⁄ÉY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 3966 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116704 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ≤e

 IQÉéà∏d á«ÑgòdG ‹ÉãŸG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 116 : Ü.Q 581 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

116810 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a

. Ú∏«ãjG ‹ƒHh ∂«à°SÓÑdG øe ¢SÉ«cCG áYÉæ°U

 á«°UƒJ - ™jQÉ°ûŸGh äÉeóî∏d õ«ªàŸG ¿ÉLôŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 326 : Ü.Q 346 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116813 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. Ëôc ¢ùjB’Gh ôFÉ°ü©dG ™«Hh áYÉæ°U »gÉ≤e

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ¢ù«◊G ∞°Sƒj : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 326 : Ü.Q 346 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

117218 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉ«fhÎµdEG ™«H

 Ω.Ω.¢T ∞°Sƒ«dG áYƒª› : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 100 : Ü.Q 200 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117275 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IóëàŸG »°†ØdG êÈdG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 620 : Ü.Q 610 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

117319 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉ«dÉªc π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe , ÉjGóg , QƒîH , Qƒ£Y

 Ω.Ω.¢T á∏eÉµàŸG ìƒØ°ùdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112  : Ü.Q 676 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117373 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 áãjó◊G IQÉéà∏d ¿Ó©L êGôHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 23 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

117399 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£e

 Ω.Ω.¢T á«ªæàdGh QÉªãà°SÓd IóëàŸG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 2906 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117458 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. ÉjGó¡dG ∞dh Ohô£dG ∞«∏¨J

 IQÉéà∏d ájô°ü©dG »°Tƒ∏ÑdG QÉªY ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 247 : Ü.Q 319 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

117504 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. áeÉY ÊÉÑe ∞«¶æJ

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d »bôY ±ƒ£b : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112  : Ü.Q 583 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117565 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. π«ªŒ ¿ƒdÉ°U

 §°ShC’G ¥ô°ûdG º«æ°ùàdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 103 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

117601 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ÉjGó¡dGh äÉ«°†ØdG IQÉŒ

 IQÉéà∏d ¢UGƒZ â«îH óªfi ôeÉY á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117680 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 19 áÄØdG »`a
 QÉ≤dGh âaõdG â∏Ø°SE’G AÉæÑ∏d á«fó©ŸG ÒZ áÑ∏°üdG Ö«HÉfC’G ( á«fó©ŸG ÒZ ) AÉæÑdG OGƒe
 á«fó©ŸG ÒZ ÜGƒHC’Gh ¿ó©ŸG øe ¢ù«d á∏≤©àŸG ÊÉÑŸG á«fó©ŸG ÒZ π≤æ∏d á∏HÉ≤dG á«æHC’G
 ¢†Ñ≤e ÜÉÑdG äÉfGõNh ÜGƒHC’G ídƒdCGh ÜGƒHC’G ôWCGh ÜGƒHC’G AÉæHh ÉgDhGõLCGh áÑ°ûÿG AGƒ°S
 òaGƒædG  ¥ôWh  òaGƒædG  QÉWEG  òaGƒædG  IÉ°†Y  òaGƒædG  äGôWCG  á«fó©ŸG  ÒZ  òaGƒædG  ÜÉÑdG

. ÉgDhGõLCGh òaGƒæ∏d »ÑfÉ÷G π≤ædG ôWCGh

 Ω.Ω.¢T á«ÑgòdG Ú°üdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 2375 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

117701 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

. iôNC’G Üƒ°SÉ◊Gh äÉeƒ∏©ŸG É«Lƒ∏æµJ äÉeóN á£°ûfCG
 

 Ω.Ω.¢T áª¶fCÓd Ö©µŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 1404 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117753 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. í°ùŸG äÉeóN AÉæãà°SÉH RÉ¨dGh §ØædG êGôîà°SÉH á∏°üàŸG äÉeóÿG

 Ω.Ω.¢T ∫hÎÑ∏d í∏ŸG IQÉb : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 1127 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

117762 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«∏°ùJ ÜÉ©dCG
 

 Ω.Ω.¢T IóëàŸG πÑ≤à°ùŸG Iôµa : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 404 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117764 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
. É«∏«HƒŸGh â«cƒŸGh OÉé°ùdGh ôFÉà°ùdGh äÉ°ThôØŸGh çÉKC’G π«°üØJ

 Ω.Ω.¢T ájô°ü©dG áª°UÉ©dG ìhô°U : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , AÉcôH , 320 : Ü.Q 1046 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

117831 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸGh »gÉ≤ŸG

 IQÉéà∏d ô°û©dG •É≤ædG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ≥jƒ°ùdG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117887 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 ájõfhÈdG ≥jƒ°ùdG áHGƒH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ≥jƒ°ùdG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

118002 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

  . ≈¡≤e

 IQÉéà∏d …ƒ∏©dG ⁄É°S øH ôeÉY øH »∏Y : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 512 : Ü.Q 334 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118009 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. ¬aÓNh ∫ƒª©ŸG πª°ûJ á«Hô©dG äÉjƒ∏◊G ™æ°U

 ¥OÉæØdG IQGOEGh äÉeóî∏d ôjô¨dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S: ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

118060 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. áWÉ«ÿG ΩRGƒd ™«H

 IQƒ£àŸG ™jQÉ°ûª∏d ¢ùLôH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 583 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118098 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d áëjhQ Qƒf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

118141 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¥ƒ°ùàdG õcôe

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d Iõ«ªàŸG Qƒ°U AÉª°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 320 : Ü.Q 585 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116812 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG äÉeóN

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ¢ù«◊G ∞°Sƒj : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 326 : Ü.Q 346 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

116811 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. (±É÷G π«°ù¨dG) ¢ùHÓŸG »ch π«°ùZ
 

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ¢ù«◊G ∞°Sƒj : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 326  : Ü.Q 346 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
101779 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d …ôª©ŸG »∏Y øH óªfi øH ódÉN : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , Ö«°ùdG , 311 : Ü.Q 64 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/4/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

101834 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«FÉªæ«°ùdG ΩÓaC’G ¢VôY QhO

 Ω.Ω.¢T á«dhódG êGô°U : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 611 : Ü.Q 350 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/4/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
104719 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d ájô°ü©dG §«ëŸG QGô°SCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , ºë°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/9/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

106221 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«Hô©dG ÒZh á«Hô©dG á«FÉ°ùædG ¢ùHÓŸG áWÉ«Nh π«°üØJ

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

 §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG , á«Hƒæ÷G á∏«Ñ©ŸG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/11/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
106414 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d »à«µ°ùdG ≈Ø£°üe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …ÈY , á«HGôdG 516 : Ü.Q 466 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/12/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

106717 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«°VÉjQ ádÉ°U

 Iõ«ªàŸG ™jQÉ°ûª∏d ihõf IôgƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 611 : Ü.Q 405 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/12/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
106928 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 IQÉŒ , Ö©∏dG IQÉ```Œ , á```«dõæŸG äGhOC’G IQÉ``Œ , Iõ``gÉ÷G ¢ù```HÓŸG IQÉ````Œh Qƒ```£©dG IQÉ````Œ

. ÉjGó¡dG IQÉŒ , ájòMC’G

 IQÉéà∏d …ó«©°SƒÑdG áØ«∏N øH ⁄É°S øH ódÉN : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 611 : Ü.Q 218 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/1/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

115655 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG áfÉ«°Uh ìÓ°UEG , ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 »°Tƒ∏ÑdG  ó«©°S øH ¿Éª«∏°S øH óªfi ácô°T  : º``````````````````````````````````°SÉH
 IQÉéà∏d ¬µjô°Th

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/1/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
107138 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. ¿Éæ°SCG IOÉ«Y

 IQÉéà∏d á∏«Ñ©ŸG èjQCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q13 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/1/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

107546 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. AÉæÑdG ä’hÉ≤e

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d IóëàŸG IÉµ°ûŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 1735 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/2/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
107595 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a
. ¢SGôYC’G ÚJÉ°ùa ÒLCÉJ

 IQÉéà∏d áfGódG áµ∏‡ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 967 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/2/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

108564 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. É«∏«HƒŸGh ‹õæŸG çÉKC’G ™«H

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á«Hô©dG Iôjõ÷G AÉæHCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , »ÁÈdG , 318 : Ü.Q 218 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/3/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
109324 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 116 : Ü.Q 130 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/4/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

110270 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸG

 á«æ¡dG áª≤∏dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 921 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/5/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
110342 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ≤e

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 116 : Ü.Q 130 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/5/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

111463 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«FÉªæ«°ùdG ΩÓaC’G ¢VôY

 Ω.Ω.¢T á«dhódG êGô°U : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/7/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
112150 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. á«°VÉjôdG ájófC’G

 ¬«JGQÉµdGh á°VÉjô∏d á«ÑgòdG áYƒªéŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , ihõf : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/8/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

112911 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGQÉ¶ædG ™«H

 IQÉéà∏d IóëàŸG á«ÑgòdG Ú©dG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 211 : Ü.Q 2050 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/9/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
113919 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. âfÎfE’G ≥jôW øY áFõéàdÉH ™«ÑdG

 Ω.Ω.¢T äGQÉ¨ª∏d á«æWƒdG §≤°ùe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 1817 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/10/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

115320 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. áÑàµe

 á∏eÉ°ûdG ¿ÉµŸG QGO ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , ihõf , RƒŸG ácôH : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/12/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115929 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØdG IQÉŒ

 á«dhódG ô°†NC’G ôFÉ£dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi 320 : Ü.Q 186 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/1/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

116339 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. äÉaÉ°VE’Gh á«°ù«FôdG äÉª«eÎdG

 Ω.Ω.¢T IóëàŸG ∞«£dG ¿GƒdCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S 114 : Ü.Q 1645 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/1/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116343 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Iõ«ªàŸG ™jQÉ°ûª∏d Qó°üe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , ihõf , 611 : Ü.Q 115 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/1/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

116630 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e

 IQÉéà∏d ¬µjô°Th ÊÓ«¨dG Oƒªfi : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ¢UÉæ°T áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat53+12R.indd   12 5/3/18   10:20 AM

-100-



(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116703 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ïHÉ£ŸGh IOGó◊Gh Ωƒ«æŸCG ¢TQh

 IQÉéà∏d »ªMGõŸG óªfi øH óªMCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , »ÁÈdG , 512 : Ü.Q 223 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

116878 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG ó«dƒJ

 ô°†NC’G ¿ƒµdG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , ô°TƒH áj’h , áÑjò©dG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116888 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
. (á«FÉ°ùædGh á«dÉLôdG ájòMC’G) ájó∏÷G äÉéàæŸG

 ¥QRC’G ≥jÈdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 180 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

117017 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d äGô°ùŸG QÉë°U : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h , 321 : Ü.Q 344 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2018/2/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

alamat53+12R.indd   14 5/3/18   10:20 AM

-102-



(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117137 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J äÉeóÿ ájQÉŒ ∫ÉªYCG

 Ω.Ω.¢T ácÎ°ûŸG äÉeóî∏d AÉ‰ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , πëØdG AÉæ«e 116 : Ü.Q 850 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

117184 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ÊƒjõØ∏àdG åÑdG Iõ¡LC’ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

IQÉéà∏d áãjó◊G QÉë°U áHGƒH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h , 316 : Ü.Q 214 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2018/2/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117239 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
 áeÉY äGAÉ°ûfEG , ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ≤e , AGƒ¡dG ∞««µJh áÄaóàdG ΩÉ¶f ìÓ°UEGh Ö«côJ
 øe  ∞«¶æàdGh  ¢ü°üîàŸG  ∞«¶æàdG  ,  ΩÉ©dG  ∞«¶æàdG  ,  á«æµ°ùdG  ÒZh  á«æµ°ùdG  ÊÉÑª∏d

. ÊÉÑª∏d êQÉÿG

 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG ¿ÉªY áYƒª› : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 1385 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117255 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. »∏NGódG QƒµjódG º«ª°üJ ò«`ØæJ ∫ÉªYCG

 Ω.Ω.¢T á«æWƒdG á«bóæÑdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 494 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117310 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 á«à°ùLƒ∏dG ¿GõN : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 619 : Ü.Q 211 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

117312 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
. QƒîÑdGh

 ¿ÉLQCG Rƒd : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 240 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117337 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d …ÈY ìƒªW : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 511 : Ü.Q 795 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

117405 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«dÉLôdG ¢ùHÓŸG π«°üØJ

 IóëàŸG IhôH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 314 : Ü.Q 42 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117409 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ¿BGô≤dG ß«`Ø– á°SQóe

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d √Écô°Th »Ñ«LôdG ¿É£∏°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 329 : Ü.Q 307 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

117473 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«°ùª°ûdG ábÉ£dG äGó©eh Iõ¡LC’ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

»MGhôdG ∞«°S øH óªfi øH ó«ªM : º``````````````````````````````````°SÉH
 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , πFÉª°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/3/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117492 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 ¢SÉ«∏ŸG äGôgƒ› : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 611 : Ü.Q 354 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

117574 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£e

 á«æeÉ°†J - IQÉéà∏d á«æWƒdG áMô≤dG πMGƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ≥jƒ°ùdG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat53+12R.indd   20 5/3/18   10:20 AM
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117575 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 á«°SÉŸG πeC’G ¥QÉ«H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , ihõf : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

117578 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. QÉ«¨dG ™£b ™«H

 Ω.Ω.¢T QÉ«¨dG ™£≤d »WÉ«àM’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 1109 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117594 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 QÉªãà°SÓd ‹ÉãŸG ô°TDƒŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 22226 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

117606 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e

 IQÉéà∏d AÉ£©dG ËQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ≥jƒ°ùdG áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117609 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d ájôµÑdG Oƒ∏N : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 122 : Ü.Q 1086 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

117619 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«∏°ùàdG ÜÉ©dCGh Ö©∏dG IQÉŒ

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d IóëàŸG ó°TQCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 115 : Ü.Q 845 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat53+12R.indd   23 5/3/18   10:20 AM
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117698 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. »ÑW ≥«°ùæJ Öàµe

 Ω.Ω.¢T äÉ£ëŸG ¿É› áëæLCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 488 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

117699 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. AÉæë∏d π«ªŒ ¿ƒdÉ°U

 èjC’G AÉª°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , ô°TƒH , Ö°üfC’G : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117715 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Ω.Ω.¢T õ«ªàdG ™FGhQ ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 611 : Ü.Q 500 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

117717 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. ìGôaC’G ä’É°Uh äÉYÉb

 IQÉéà∏d ÊÉª«∏°ùdG Oƒ©°S øH óªMCG øH ¬`∏dGóÑY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 611 : Ü.Q 1136 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117718 : 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 ô¡jƒ¶dG ÉjGhR : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 122 : Ü.Q 952 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

117728 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¿ÓYE’Gh ájÉYódG

 IQÉéà∏d ¥GhòdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 118 : Ü.Q 400 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117981 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. õHÉîŸG äÉéàæeh äÉjƒ∏◊G

 á«∏NGódG QÉµaCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , ihõf áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/3/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118202 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a 

. äGQÉ«°ùdG

 ÊÉÑeƒc QƒJƒe …Gófƒ«g : º``````````````````````````````````°SÉH

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

á«Hƒæ÷G ÉjQƒc , 06797 ∫hDƒ«°S , ƒZ- ƒ°Tƒ«°S , hQ - ≠fƒdƒ«g , 12 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/4/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

    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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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115319 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
 , äÉÑcôŸG äÓé©H á≤∏©àŸG ¥ô£dGh , á«FÉHô¡µdG äÉÑcôŸGh , ájQÉædG äÉLGQódGh äGQÉ«°ùdG
, äGQÉ«°ùdG ∑ôfi , ájójó◊G ∂µ°ùdG hCG AÉŸG hCG AGƒ¡dG , äGQÉ«°ùdG AÓLE’ á°ü°üîŸG äÉÑcôŸGh
 ,  ájÈdG  äÉÑcôŸG  äÉcôfi ,  á«ÑfÉ÷G  äGQÉ«°ùdG  ,  (á∏≤à°ùŸG  äGQÉ«°ùdG)h  πbC’G  äGQÉ«°ùdG
 äÉÑcôª∏d ºMGõàdG , ájÈdG äÉÑcôŸG , AÉHô¡µdG , äÉcôëŸG , ájÈdG äÉÑcôª∏d äÉæ«HÎdG

. äGQÉ«°ùdG πµ«gh , äGQÉ«°ùdG äÉÄ«gh , ájÈdG äÉÑcôª∏d ¢ShÎdG ≥jOÉæ°Uh , ájÈdG

…O »J ∫G .ƒc õ¨æjódƒg …GÔ«°T â°ùjCG : º`````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  ≠æ«°ûà¨fƒ°ûJ ájó∏H , √ƒÑ¨fƒdƒ«L »M , ƒ≤fÉg √ó∏H , ¿Gƒ«æ«°T ´QÉ°T 8 : ¿Gƒ```````````````````````````æ©dG
Ú°üdG

2017/12/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
  ájôµØdG á```«µ∏ŸG á```jÉª◊ ¿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

118146 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. áàbDƒŸG áeÉbE’G , äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G ÒaƒJ äÉeóN

Ω.Ω.P.¢T ºYÉ£ŸG IQGOE’ ójóæ∏Ñ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á«Hô©dG äGQÉeE’G , ójGR ï«°ûdG ´QÉ°T , 1- QhÉJ »à°S , 904 ºbQ Öàµe : ¿Gƒ```````````````````````````æ©dG
IóëàŸG

2018/4/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
  ájôµØdG á```«µ∏ŸG á```jÉª◊ ¿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
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117639 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ¢ùdÉ›) á«fÓYE’G äÉMƒ∏dG ÒLCÉJ , á«fÓYE’G øcÉeC’G QÉéÄà°SG , ájÉYódGh äÉfÓYE’G
 øY ÊhÎµdE’G  ¿ÓYE’G  ,  äÉ©«ÑŸG  èjhôJ  hCG  ájÉYó∏d  êPÉ‰ ™°Vhh ≥jƒ°ùàdG  ,  (¿ÓYE’G
 OGƒŸG åjó– , øjôNBÓd áÑ°ùædÉH ™«Ñ∏d èjhÎdG ,  áeÉ©dG äÉbÓ©dG ,  Üƒ°SÉ◊G  áµÑ°T
 áFõéàdÉH ™«ÑdG ¢VGôZC’ ΩÓYE’G §FÉ°Sh ≈∏Y ™∏°ùdG ¢VôY , áFõéàdÉH ™«ÑdG , á«fÓYE’G

 . á«fƒjõØ∏àdG äÉfÓYE’Gh

 ø°ûjQƒHQƒc ¿Gƒ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«Ñ∏a : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ÚÑ∏ØdG , Ó«fÉe hÎ«e »à«°S »°SÉH , âjÎ°S ƒæ«àæ«dƒJ 2214 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

  ájôµØdG á```«µ∏ŸG á```jÉª◊ ¿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

116597 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

 áXƒØëŸG äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØdG , Ωƒë∏dG äÉLôîà°ùe , ó«°üdG º◊ , øLGhO , ∂ª°S , º◊
 äƒjR , ¿ÉÑdC’G äÉéàæe , Ö«∏M , ¢†«H , äƒÑeƒc , ≈HôŸG , ΩÓ¡dG , áNƒÑ£ŸGh áØØéŸGh
, èdÉ©ŸG Rƒ÷G , πcCÓd á◊É°üdG äGô°ùµŸG , …OÉHõdG , Í÷G , ¢Uƒ°üdG , πcCÓd á◊É°U ¿ƒgOh
, äGô°ùµŸGh ¬cGƒØdG øe §«∏N , äGô°ùµŸG Ωó≤J äÉfÉM , πcCÓd á``◊É°üdG á``÷É©ŸG Qhò``ÑdG

 ,  ¢ùWÉ£ÑdG  ≈∏Y  IõµJôŸG  áØ«ØÿG  äÉÑLƒdG  ,  ¢ùWÉ£ÑdG  äÉ°ûeô≤e  ,  ¢ùWÉ£ÑdG  ≥FÉbQ
 »àdG  áØ«ØÿG  äÉÑLƒdG  ,  Éjƒ°üdG  ≥FÉbQ  ,  Éjƒ°üdG  ∫ƒa  É¡°SÉ°SCG  »àdG  áØ«ØÿG  äÉÑLƒdG
, Oó`≤ŸG ºë∏dG , É≤Ñ°ùe ó©ŸG ô≤ÑdG º◊ , É```cƒ«dG ≥FÉbQ , á¡cÉØdG ≥``FÉbQ , ¬```cGƒØdG É¡°SÉ°SCG

 á∏HÉ≤dG äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØdG äÉéàæe , äGhGô°†ÿG äÉ£∏°S , ôjõæÿG º◊ äÉîØàæe
 áØ«ØÿG äÉÑLƒdG , äGhGô°†ÿG É¡°SÉ°SCG »àdG ¢ùWÉ£ÑdG ≥FÉbQh áØ«ØÿG äÉÑLƒdG , øgó∏d
 äGô°ùµŸG äÉéàæeh , äGô°ùµŸG , ¢ùWÉ£ÑdG ≥FÉbQh ¢ùWÉ£ÑdG É¡°SÉ°SCG »àdG πcCÓd IõgÉ÷G
 äÉ«dƒ≤ÑdG  ÉgÉ°SÉ°SCG  »àdG  áØ«ØÿG  äÉÑLƒdG  ,  É¡æe  èjõe hCG  QÉ°†ÿGh  ¬cGƒØdGh  QhòÑdGh

. øgó∏d á∏HÉ≤dGh
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ∂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
2018/2/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

     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

116717 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a

 Ò¨°üdG QÉé«°ùdGh ôFÉé°ùdGh QÉé«°ùdG ∂dP »`a ÉÃ ≠ÑàdG äÉéàæe , ™æ°üŸG hCG ΩÉÿG ≠ÑàdG
 ∂«àjôµdGh •ƒ©°ùdG ≠ÑJh ≠°†ŸG ≠ÑJh ¿ƒ«∏¨dG ≠ÑJh á°UÉÿG ∑ôFÉé°S ∞∏H ¢UÉÿG ≠ÑàdGh
 ¢Vô¨d  ≠ÑàdG  äÉéàæe ,  á«fhÎµdE’G  ôFÉé°ùdG  (á«ÑW ¢VGôZC’ ¢ù«d)  ≠ÑàdG  πFGóHh
 πLCG øe ≠ÑàdG hCG ôFÉé°ùdG Úî°ùJ ¢Vô¨d É¡FGõLCGh á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G , É¡æ«î°ùJ
 ΩGóîà°SEÓd πFÉ°ùdG ÚJƒµ«ædG π«dÉfi , ¥É°ûæà°SÓd ÚJƒµ«ædG ≈∏Y …ƒàëj ñÉîH ¥ÓWEG
 ôFÉé°ùdG Ö«HÉfCGh ¥Qh ∂dP »`a ÉÃ ÚæNóŸÉH á°UÉÿG ™∏°ùdG , á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdG »`a
 ∞∏H á°UÉÿG äGhOC’G , ÚjÓ¨dG , ¢†aÉæŸGh ôFÉé°ùdG Ö∏Yh ≠ÑàdG Ö∏Yh ôFÉé°ùdG ôJÓah

. ÜÉ≤ãdG OGƒYCG , äÉY’ƒdG , Ö«÷ÉH ™°VƒJ »àdG ôFÉé°ùdG

∫CG QBG ¬jEG ¢SCG RófGôH ¢ùjQƒe Ö«∏«a : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Gô°ùjƒ°S , ¢ûJCG »°S 2000 , πJÉ°T ƒ«f , 3 OhÉæjÔ«L iGƒc : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

     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

Gô°ùjƒ°S : ó∏ÑdG , 2018/2/1 : Ö∏£dG ïjQÉJ , 2018/51444 : ºbQ ájƒdhC’G ≥M íæÁ

alama24.indd   3 5/3/18   10:29 AM

-118-



(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116744 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
. ájƒeódG á«YhC’Gh Ö∏≤dG ¢VGôeCG øe êÓ©dGh ájÉbƒ∏d á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG

 
 »`aƒfÉ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É°ùfôa , ¢ùjQÉH 75008 ¬«JƒH ’ hQ 54 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

    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

117006 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a 

 ICÉaÉµeh õjõ©àd ÚØXƒŸG ôjó≤Jh õaGƒM èeGôHh , á«Ñàµe ∞FÉXh , ∫ÉªYCG IQGOEG , äÉfÓYE’G
 äÉeóÿGh äÉéàæŸG ΩGóîà°SGh ™«H ™«é°ûJ ,  ájƒæ©ŸG ìhôdGh ôjó≤àdGh AGOC’Gh á«LÉàfE’G
 øe äÉeóÿGh ™∏°ùdG ™«H ™«é°ûJh , OGOÎ°S’Gh äBÉaÉµŸG èeGôHh õaGƒ◊G ∫ÓN øe á«dÉŸG
. AÓª©dG A’hh º°üÿGh ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H ΩGóîà°S’ õFGƒ÷G ™jRƒJ ≥jôW øY øjôNB’G

  ∂fG ÜhôL »à«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉ``j’ƒdG , 10013 ∑Qƒ``jƒ«f , ∑Qƒ``jƒ«f â``jÎ°S ¢û``jƒæjôL 388 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á``«µjôeC’G Ió``ëàŸG

2018/2/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
    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
¿Éà°ùNGRÉc : ó∏ÑdG , 2017/8/21 : Ö∏£dG ïjQÉJ , 81395 : ºbQ ájƒdhC’G ≥M íæÁ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117007 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
 ¿hDƒ°ûdG  äÉeóN  ,  ájó≤ædG  ¿hDƒ°ûdG  äÉeóN  ,  á«dÉŸG  ¿hDƒ°ûdG  äÉeóN  ,  ÚeCÉàdG  äÉeóN
, ∫É≤ædG ∞JÉ¡dG ÈY á«aô°üŸG äÉeóÿG , á«aô°üŸG äÉeóÿG , á«dÉŸG äÉeóÿG , ájQÉ≤©dG
 πjƒªàdGh ¢VGôbE’G äÉeóN :Gójó– , á«dÉŸG äÉeóÿG , º°üÿGh ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H äÉeóN
 ÜÉààc’Gh äGQÉ°ûà°S’G äÉeóN , IQÉéàdG ,  á«dÉŸG  ¥GQhC’G áWÉ°Sh ,  øFÉHõ∏dh ájQÉéàdG
 á«aô°üŸG  äÉeóÿG  ,  äGQÉ°ûà°S’Gh  §«£îàdG  ,  äGQÉªãà°S’Gh  ∫GƒeC’G  IQGOEG  ,  øjôNBÓd
 äÉeƒ∏©ŸG ÒaƒJ , á«fÉªàF’G äGQÉ°ùØà°S’Gh äGQÉ°ûà°S’G äÉeóN Ëó≤J , ájQÉªãà°S’G
 πjƒëà∏d á«fhÎµdE’G á÷É©ŸG Ëó≤J , á«dÉŸG äÉeƒ∏©ŸGh çƒëÑdG , ÊÉªàF’G º«∏©àdG ∫ƒM
 äÉµ«°ûdG , ‹ÉŸG πjƒëàdG äÉbÉ£H , ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H , ¢ûJG »°S ¬jG , ∫GƒeCÓd ÊhÎµdE’G
 , á«dÉŸG äÉeóÿG ÒaƒJ , á«ŸÉ©dG Üƒ°SÉ◊G áµÑ°T ÈY á«fhÎµdE’G äÉ©aódGh á«fhÎµdE’G
 ∫GƒeC’G äÓjƒ– :Gójó– , ™aódG äÉeóN ∫É› »`a á«dÉŸG äÓeÉ©àdG π«¡°ùJ :Gójó–
  äÉµ∏àªŸGh ábÉYE’G ≈∏Y ÚeCÉàdG , çOGƒ◊G , IÉ«◊ÉH á≤∏©àŸG ™jRƒàdG äÉeóN , á«fhÎµdE’G

 . ájƒæ°ùdG Oƒ≤©dGh

  ∂fG ÜhôL »à«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉ```j’ƒdG , 10013 ∑Qƒ```jƒ«f , ∑Qƒ``jƒ«f â``jÎ°S ¢ûjƒ``æjôL 388 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á``«µjôeC’G Ió```ëàŸG

2018/2/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
    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
¿Éà°ùNGRÉc : ó∏ÑdG , 2017/8/21 : Ö∏£dG ïjQÉJ , 81395 : ºbQ ájƒdhC’G ≥M íæÁ

117008 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a 

 ICÉaÉµeh õjõ©àd ÚØXƒŸG ôjó≤Jh  õaGƒM èeGôHh , á«Ñàµe ∞FÉXh , ∫ÉªYCG IQGOEG , äÉfÓYE’G
 äÉeóÿGh äÉéàæŸG ΩGóîà°SGh ™«H ™«é°ûJ ,  ájƒæ©ŸG ìhôdGh ôjó≤àdGh AGOC’Gh á«LÉàfE’G
 øe äÉeóÿGh ™∏°ùdG ™«H ™«é°ûJh , OGOÎ°S’Gh äBÉaÉµŸG èeGôHh õaGƒ◊G ∫ÓN øe á«dÉŸG

. AÓª©dG A’h º°üÿGh ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H ΩGóîà°S’ õFGƒ÷G ™jRƒJ ≥jôW øY øjôNB’G
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
  ∂fG ÜhôL »à«°S : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 äÉ``j’ƒdG , 10013 ∑Qƒ``jƒ«f , ∑Qƒ``jƒ«f â``jÎ°S ¢û```jƒæjôL 388 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

á``«µjôeC’G Ió``ëàŸG
2018/2/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

    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

¿Éà°ùNGRÉc : ó∏ÑdG , 2017/8/21 : Ö∏£dG ïjQÉJ , 81394 : ºbQ ájƒdhC’G ≥M íæÁ

117009 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a 

 ,  á«µæH äÉeóN , á«dÉŸG  äÉeóÿG ,  ájQÉ≤©dG ¿hDƒ°ûdG  ,  ájOÉŸG  h á«dÉŸG  ¿hDƒ°ûdG  ,  ÚeCÉàdG
 äÉeóÿGh º°üÿGh ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H äÉeóN , ∫ƒªëŸG ∞JÉ¡dG ÈY á«aô°üŸG äÉeóÿG
  á«dÉŸG  ¥GQhC’G  »`a  äÉfÉª°†dG  ,  »cÓ¡à°S’Gh  …QÉéàdG  πjƒªàdGh  ¢VGôbE’G  »gh ,  á«dÉŸG
 ,  ájQÉªãà°S’Gh  á«dÉŸG  IQGOE’Gh  ,  øjôNBÓd  ÜÉààc’G  äÉeóNh  äGQÉ°ûà°S’Gh  ,  ∫hGóàdGh
 á«fÉªàF’G äGQÉ°ûà°S’G ÒaƒJ , ájQÉªãà°S’G á«aô°üŸG äÉeóÿG , äGQÉ°ûà°S’Gh §«£îàdGh
, äÉeƒ∏©ŸGh á«dÉŸG çƒëÑdGh , ÊÉªàF’G º«∏©àdG øY äÉeƒ∏©e ÒaƒJh , IQÉ°ûà°S’G äÉeóNh

 äÉbÉ£Hh , ¿ÉªàF’G äÉbÉ£Hh , á«fhÎµdE’G ∫GƒeC’G πjƒëàd á«fhÎµdE’G á÷É©ŸG ÒaƒJ
 , á«ŸÉYôJƒ«Ñªc áµÑ°T ÈY á«fhÎµdE’G äÉYƒaóŸGh ÊhÎµdE’G ≥≤ëàdGh , ‹B’G Öë°ùdG
 äÓjƒëàdG , ™aódG äÉeóN ∫É› »`a á«dÉŸG äÓeÉ©ŸG Ò°ù«J , á«dÉŸG äÉeóÿG Ëó≤J
 õé©dGh çOGƒ◊Gh IÉ«◊G ≈∏Y ÚeCÉàdÉH ≥∏©àj Éª«a ™jRƒàdG äÉeóNh , á«fhÎµdE’G á«dÉŸG

. ájƒæ°ùdG Oƒ≤©dGh äÉµ∏àªŸGh

 ∂fG ÜhôL »à«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉ```j’ƒdG , 10013 ∑Qƒ```jƒ«f , ∑Qƒ``jƒ«f â``jÎ°S ¢û``jƒæjôL 388 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2018/2/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
    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
¿Éà°ùNGRÉc : ó∏ÑdG , 2017/8/21 : Ö∏£dG ïjQÉJ , 81394 : ºbQ ájƒdhC’G ≥M íæÁ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117305 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
 ÒZ áé∏ãŸG äÉHhô°ûŸG , á«dƒëµdG ÒZ äÉHhô°ûŸG , (…Pƒª°ùdG) ¥ƒØîŸG á¡cÉØdG Ühô°ûe

. ábÉ£dG äÉHhô°ûe , äGhGô°†ÿG ôFÉ°üY , á¡cÉØdG ôFÉ°üY , Üô°ûdG AÉe , á«dƒëµdG

∂fEG õ°ùjÉ°ûfGôa èæ«c »Kƒª°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

, 70002 ÉfÉjõjƒd , …ôjÉà«e 1300 âjƒ°S OQÉØ«dƒH …GhRƒc , ¿ 3900 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG                                      

2018/2/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
    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

117306 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a 

 »gÉ≤e äÉeóN , (…Pƒª°ùdG) ábƒØîŸG á¡cÉØdG ôFÉ°üY Ühô°ûe äÉeóN , ºYÉ£ŸG äÉeóN
. º©£ŸG êQÉN òNCÓd õgÉ÷G ΩÉ©£dG äÉeóN , áØ«ØÿG äÉÑLƒdG

∂fEG õ°ùjÉ°ûfGôa èæ«c »Kƒª°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 70002 ÉfÉjõjƒd , …ôjÉà«e 1300 âjƒ°S OQÉØ«dƒH …GhRƒc , ¿ 3900 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/2/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
    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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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117523 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 øµÁ  É‡  Ò¨dG  áë∏°üŸ  (É¡∏≤f  AÉæãà°SÉH)  ™FÉ°†ÑdG  øe  áYƒæàe  á∏«µ°ûJ  ™ªL  äÉeóN
 äGQÉWE’Gh äGQÉ«°ù∏d á∏ª÷ÉH ™«ÑdG äÉeóN hCG ™∏°ùdG √òg AGô°Th áæjÉ©e øe AÓª©dG

. ádƒ¡°ùH äGõ«¡éàdGh QÉ«¨dG ™£bh

 ø°ûjQƒHQƒc ¿ƒà°ù«LójôH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉHÉ«dG  , ƒ«cƒW , ƒc- ƒ°ûJ , Ωƒ°ûJ-3 »°TÉHƒ«c , 1 - 1 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

    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

117524 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a 

 ìÓ°UEG , äGQÉ«°ùdG äGQÉWEG áfÉ«°Uh ìÓ°UEG , ÉgDhGõLCGh äGQÉ«°ùdG áfÉ«°Uh ìÓ°UEG äÉeóN
 ìÓ°UEG  ,  É¡FGõLCGh äÉLGQódG áfÉ«°Uh ìÓ°UEG  ,  É¡FGõLCGh Úà∏é©dG äGP äÉÑcôŸG áfÉ«°Uh
 π«°ùZ  RÉ¡L QÉéÄà°SG  ,  äGQÉ«°ùdG  π«°ùZ  ,  äGQÉWE’G  ójóŒ ,  äGôFÉ£dG  äGQÉWEG  áfÉ«°Uh

. ÊÉÑŸG ∞≤°S äÉeóN , AÉæÑdG äÉeóN , äGQÉ«°ùdG

 ø°ûjQƒHQƒc ¿ƒà°ù«LójôH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉHÉ«dG  , ƒ«cƒW , ƒc- ƒ°ûJ , Ωƒ°ûJ-3 »°TÉHƒ«c , 1 - 1 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

    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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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117532 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 πµ°T  ≈∏Y Üƒ°SÉ◊G  äGQƒ°ûæeh  äÉ«›ôH ,  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  Üƒ°SÉ◊G  äÉ«›ôH
 äÉµÑ°T  ≈∏Y  áeó≤e  πFÉ°Sh  øeh  ,  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb  øe  âfÎfE’G  ≈∏Y  Ohõe  ÊhÎµdEG
 äÉ«›ÈdG äÉ≤«Ñ£J , Üƒ°SÉ◊G äÉ«›ôH äÉ≤«Ñ£J , âfÎfE’G ≈∏Y hCG á«ŸÉ©dG Üƒ°SÉ◊G
 äÉ«›ôH ,  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  Üƒ°SÉ◊G  äÉ«›ôHh  ,  áeóîc äÉ«›ÈdG  ≈∏Y áªFÉ≤dG
 äÉ≤«Ñ£J , Üƒ°SÉ◊G äÉ«›ôH äÉ≤«Ñ£J , ÊhÎµdEG πµ°T ≈∏Y Üƒ°SÉ◊G äGQƒ°ûæeh
 äÉfÉ«H ™ªL , ≈°VôŸG áeÓ°ùH ≥∏©àj Éª«a áeóîc äÉ«›ÈdG ≈∏Y áªFÉ≤dG äÉ«›ÈdG
 IQGOEGh  á«ë°üdG  ôWÉîŸG  IQGOEG  ,  »Ñ£dG  ´É£≤dG  »`a  äÉ«∏ª©dG  ôjƒ£J  ,  á«Ñ£dG  çOGƒ◊G

 . á«ªbôdG ƒjó«ØdG ¢UGôbCGh , áWƒ¨°†ŸG ¢UGôbC’G , á«ë°üdG ájÉYôdG »`a Ò«¨àdG

óàŸ ¢ùµ«JGO : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  ¢SG …ÉL 4 19 ƒ«∏HO ¢SG , ¿óæd , ∫ƒHQh 11 ´QÉ°T , äQƒc ¿Gƒ°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ∏ªŸG

2018/3/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
    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

117534 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 äÉ«›ôH  äÉ≤«Ñ£Jh  ,  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  Üƒ°SÉ◊G  äÉ«›ôH  ôjƒ£Jh  º«ª°üJ  äÉeóN
 èeGôH ,  Üƒ°SÉ◊G  äÉ«›ÈH á≤∏©àŸG  äGQÉ°ûà°S’Gh íFÉ°üædG  Ëó≤J äÉeóN , Üƒ°SÉ◊G
 , Ö«°SGƒ◊G á›ôHh äGQÉ°ûà°S’G Ëó≤J äÉeóN , Üƒ°SÉ◊G äÉ«›ôH äÉ≤«Ñ£Jh Üƒ°SÉ◊G
, Üƒ°SÉ◊G äÉ«›ôH äÉ≤«Ñ£Jh Üƒ°SÉ◊G èeGôH ¢ü«°üîJ äÉeóN , Üƒ°SÉ◊G äÉ«›ôHh
 ,  Üƒ°SÉ◊G  äÉ«›ôH  äÉ≤«Ñ£Jh  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ºYO  äÉeóN  ,  Üƒ°SÉ◊G  äÉ«›ôHh
 èeGôH  º«ª°üJ  äÉeóN  ,  Üƒ°SÉ◊G  äÉ«›ôHh  ,  (¢SG  ¬jG  ¬jG  ¢SG)  áeóîc  äÉ«›ÈdG
 äÉeóÿG  ,  äGQÉ°ûà°S’G  Ëó≤J  ,  ôjƒ£àdG  ,  Üƒ°SÉ◊G  äÉ«›ôH  äÉ≤«Ñ£Jh  Üƒ°SÉ◊G
, çOGƒ◊G äÉfÉ«H ™ªL , ≈°VôŸG ájÉªëH ≥∏©àŸG ¢ü«°üîàdGh á›ÈdG äÉeóN , ájQÉªãà°S’G
 ájÉYôdG »`a Ò«¨àdG IQGOEGh á«ë°üdG ôWÉîŸG IQGOEG , »Ñ£dG ´É£≤dG »`a äÉ«∏ª©dG ôjƒ£J
 ôjƒ£J , çOGƒ◊G äÉfÉ«H ™ªL , ≈°VôŸG ájÉªëH ≥∏©àj Éª«a áeóîc äÉ«›ÈdG , á«ë°üdG
. á«ë°üdG ájÉYôdG »`a Ò«¨àdG IQGOEGh á«ë°üdG ôWÉîŸG IQGOEG , »Ñ£dG ´É£≤dG »`a äÉ«∏ª©dG

alama24.indd   9 5/3/18   10:29 AM

-124-



(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
óàŸ ¢ùµ«JGO : º``````````````````````````````````°SÉH

IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ,  ¢SG …ÉL 4 19 ƒ«∏HO ¢SG , ¿óæd , ∫ƒHQh 11 ´QÉ°T , äQƒc ¿Gƒ°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

IóëàŸG áµ∏ªŸG
2018/3/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

    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

117535 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a 

 ∞°üdG  ≈àMh  á°VhôdG  øe  (¢ùjQóàdG)  º«∏©àdG  äÉeóN  Ëó≤J  »gh  ,  º«∏©àdG  äÉeóN
. (K-12) ô°ûY ÊÉãdG

∂fG , õdƒµ°S ¿ƒàdGO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG , 1599-10128 …Gh ¿EG , ∑Qƒjƒ«f 89 ºbQ ´QÉ°T â°ùjG 108 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2018/3/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
    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

alama24.indd   10 5/3/18   10:29 AM
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117538 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
. ≥FGô◊G OÉªNE’ áª¶fCG

»°S ∫EG ∫EG ô∏µfÈ°S ∫GÎæ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG , 19446 , É«fÉØ∏«°ùæ«H , πjGó°ùf’ , …GƒcQÉH ∑hÈæ«H 1400 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2018/3/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
    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

117784 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

 ¢VGôeC’Gh  ƒHôdG  ,  á«°SÉ°ù◊G  á÷É©eh øe ájÉbƒ∏d  á«Ñ£dGh  á«f’ó«°üdG  äGô°†ëà°ùŸG
 á÷É©eh  øe  ájÉbƒ∏d  á«Ñ£dGh  á«f’ó«°üdG  äGô°†ëà°ùŸG  ,  á«°ùØæàdG  äÉHGô£°V’Gh
 øe ájÉbƒ∏d  á«Ñ£dGh  á«f’ó«°üdG  äGô°†ëà°ùŸG  ,  »ª°†¡dG  RÉ¡÷G äÉHGô£°VGh ¢VGôeCG
 á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG , á«Ñ∏≤dG á«FÉYƒdGh á«Ñ∏≤dG äÉHGô£°V’Gh ¢VGôeC’G á÷É©eh
 äGô°†ëà°ùŸG , á«°†jC’G á«Ñ∏≤dG äÉHGô£°V’Gh ¢VGôeC’G á÷É©eh øe ájÉbƒ∏d á«Ñ£dGh
 …õcôŸG »Ñ°ü©dG RÉ¡÷G äÉHGô£°VGh ¢VGôeCG á÷É©eh øe ájÉbƒ∏d á«Ñ£dGh á«f’ó«°üdG
 äÉHGô```£°V’Gh ¢VGô``eC’G á````÷É©eh ø``e á````jÉbƒ∏d á```«Ñ£dGh á```«f’ó«°üdG äGô```°†ëà°ùŸG
 ¢VGôeC’G  á÷É©eh øe ájÉbƒ∏d  á«Ñ£dGh  á«f’ó«°üdG  äGô°†ëà°ùŸG  ,  á«∏≤©dGh  á«°ùØædG
 á÷É©eh øe ájÉbƒ∏d á«Ñ£dGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG , á«∏µ«¡dG á«∏°†©dG äÉHGô£°V’Gh
 á«Ñ£dGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG , á«FÉ°ùædGh á«∏°SÉæàdG á«dƒÑdG äÉHGô£°V’Gh ¢VGôeC’G
 á«f’ó«°üdG  äGô°†ëà°ùŸG  ,  á```«∏°SÉæàdG  äÉHGô£°V’Gh  ¢VGôeC’G  á÷É©eh  øe  á````jÉbƒ∏d
 äGô```°†ëà°ùŸG  ,  á````«fƒeô¡dG  äÉ```HGô£°V’Gh  ¢VGô``eC’G  á``÷É©eh  ø``e  ájÉbƒ∏d  á«Ñ£dGh
 ,  »YÉæŸG  RÉ¡÷G  äÉ``HGô£°VGh  ¢VGô``eCG  á``÷É©eh  ø``e  á`````jÉbƒ∏d  á```«Ñ£dGh  á```«f’ó«°üdG
 ,  ΩGQhC’G  äÉHGô£°VGh ¢VGôeCG  á÷É©eh øe ájÉbƒ∏d  á«Ñ£dGh á«f’ó«°üdG  äGô°†ëà°ùŸG
 ¢üFÉ°üN , ÜÉ¡àd’G IOÉ°†e ¢üFÉ°üN ≈∏Y ájƒàëŸG á«Ñ£dGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG

. áæµ°ùeh IQGôë∏d á°†aÉN
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
»L ¬jEG õæ°ûjGôHhCG ¢ùàcGOhôH äƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Gô°ùjƒ°S , π«Ø°ûdCG 4123 , 127 è«ØJÉe ÒÁÉ¡æ«é«g : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/3/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
    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

117785 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a

. ÉgQÉ«Z ™£bh äÉÑcôŸG

»°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

2018/3/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
    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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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117786 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
, Ö«∏◊G É¡°SÉ°SCG »àdG ΩÉ©£dG äGô°†ëà°ùe øe ÉgÒZh áæÑ÷G , IóHõdG , Ió°û≤dG , Ö«∏◊G
, (IQOƒÑdG) ±É÷G Ö«∏◊G , Ö«∏◊G É¡°SÉ°SCG »àdG äÉHhô°ûŸG , Ö«∏◊G πFGóH , Ö«∏M äÉéàæe

 , Ió°û≤dG É¡°SÉ°SCG  »àdGh Ö«∏◊G É¡°SÉ°SCG  »àdG äÉjƒ∏◊G , ∞ãµŸG Ö«∏◊G , õcôŸG Ö«∏◊G
 äÉHhô°ûŸG , Í∏dG , ’ƒcƒ°ûdG hCG/h ÜƒÑM ≈∏Y …ƒà– »àdG Ö«∏◊G É¡°SÉ°SCG »àdG äÉHhô°ûŸG
 ¬°SÉ°SCG  …òdG  Í∏dG  ,  ¿ÉÑdC’G  øe  ≥à°ûŸG  ÒZ  …OÉHõdG  ,  ¿ÉÑdC’G  É¡°SÉ°SCG  »àdG  äÉéàæŸGh
 É¡°SÉ°SCG äÉéàæe øe áYƒæ°üŸG ¿ÉÑdC’G äÉHhô°ûeh ¿ÉÑdC’G , ¿ÉÑdC’G äÉéàæeh Éjƒ°üdG
, (Ö«∏◊G πFGóH) Éjƒ°üdG Ö«∏M , ¥óæÑdG øe áYƒæ°üŸG ¿ÉÑdC’G äÉHhô°ûeh ¿ÉÑdC’G , äÉÑædG
 ,  ¥óæÑdG  É¡°SÉ°SCG  »àdG  äÉHhô°ûŸGh  Ö«∏◊G  ,  äÉÑædG  É¡°SÉ°SCG  »àdG  äÉHhô°ûŸGh  Ö«∏◊G
, ¬`cGƒØdG øe áYƒæ°üŸG ôFÉ°ü©dGh äÉbƒØîŸG , É``jƒ°üdG É`¡°SÉ°SCG »àdG äÉHhô°ûŸGh á`ª©WC’G

 »àdG äÉHhô°ûŸG , (Ö«∏◊G ÉgOƒ°ùj »àdG) ÜƒÑ◊G hCG/h Ö«∏◊G äÉéàæe , äGhGô°†ÿG
 hCG/h á¡cÉØdG Ò°üY , ¬cGƒØdG , ÜƒÑ◊G , ¿Éaƒ°ûdG ≈∏Y …ƒà– »àdG ¿ÉÑdC’G É¡°SÉ°SCG
 ,  ÚJhÈdG  ¥ƒë°ùe  ,  …ô°ûÑdG  ΩÉ©£∏d  ÚJhÈdG  äGô°†ëà°ùe  ,  á¡cÉØdG  á¡µæH  Ò°ü©dG
 á«FGò¨dG OGƒŸÉH áªYóŸG áª©WC’G äÉéàæe , (Ió°û≤dG πFGóH) Iƒ¡≤dG hCG/h …É°ûdG äÉ°†«Ñe
 »àdG äÉHhô°ûŸG áYÉæ°üd äGô°†ëà°ùŸG , áÄØdG √òg »`a áæª°†àŸG äÉHhô°ûŸGh ájò¨ŸG hCG/h

 . áNƒÑ£ŸG ÜƒÑ◊G , ¿ÉÑdC’G É¡°SÉ°SCG

BG.¢SG ¬∏à°ùf …hOhôH …O ¬«à«°Sƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Gô°ùjƒ°S , …ÉØ«a áæjóe 1800 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

    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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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117787 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
 ,  äÉæ«eÉà«ØdG  ,  ô°ûÑ∏d  á«FGò¨dG  äÓªµŸG  ,  »Ñ£dG  ΩGóîà°SÓd  áªFÓŸG  á«FGò¨dG  OGƒŸG

. º°ù÷G ¿OÉ©e , ájójó◊G äÉàjÈµdG , ójó◊G ∂«dƒa ¢†ªM , IOó©àŸG äÉæ«eÉà«ØdG

 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

2018/3/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
    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

117788 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

. á«Ñ£dG äGô°†ëà°ùŸG , á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG
 

 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

2018/3/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
    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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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
113520 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
 äÓªµŸGh »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd á«FGò¨dG äGô°†ëà°ùŸGh á«Ñ£dGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG
 IOQGƒdG , ºgGôŸGh á«Ñ£dG äÉÁôµdGh »`ØfC’G ¿É≤àM’G πjõeh »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd á«FGò¨dG

 . 5 áÄØdÉH É©«ªL

¬jEG ¬jEG »L »c ∑Òe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉŸCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É«fÉŸCG , äÉà°ûe QGO 64293 , 250 á°SGÎ°T ôJQƒØµfGôa : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/10/15 : 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

 116714 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 6 áÄØdG »`a

 á∏≤æàŸG ÊÉÑŸG , ó««°ûàdGh AÉæÑ∏d á«fó©ŸG OGƒŸG , ¿OÉ©ŸG äÉeÉN , É¡µFÉÑ°Sh á©FÉ°ûdG ¿OÉ©ŸG
 äGhOôÿG  ,  á©FÉ°ûdG  ¿OÉ©ŸG  øe áYƒæ°üŸG  á«FÉHô¡µdG  ÒZ ∑Ó°SC’Gh  πHGƒµdG  ,  á«fó©ŸG
 á«fó©ŸG ôWC’Gh ÜGƒHC’G , äÉfõÿG , π≤ædG hCG øjõîà∏d á«fó©ŸG á«YhC’G , IÒ¨°üdG á«fó©ŸG
 ™£≤dGh á«fó©ŸG í«JÉØŸGh ∫ÉØbC’G , É¡©£bh É≤Ñ°ùe á©æ°üŸG á```jójó◊G »`fÉÑŸG , É¡©£bh
 , äÓàY(äÉ©aGQ) : Gó``jó– , á````«fó©ŸG ÜGƒ```HCÓd äGhOôN , É`¡H á````≤∏©àŸG äGQGƒ```°ù°ùc’Gh
 ,  ó°ûdG  ∫ÉØbCG  ,  á«fGƒ£°SC’G ¢†HÉ≤ŸG  ,  â«ÑŸG  ∫ÉØbCG  ¢†HÉ≤e ,  IQGhódG  ∫ÉØbC’G ,  ¢†HÉ≤ŸG
 …ójCGh á``«fó©ŸG ÜGƒ``HC’G ¢†``HÉ≤e , ¢†HÉ≤ŸG äÉYƒª›h äÉfGƒ£°S’G , äÓàY (äÉ©aGQ)
 , ÜGƒHC’G íàØd ¢ùª∏dÉH á∏eÉY ìGƒdCG ≈∏Y …ƒà– »àdG §¨°†dÉH πª©J »àdG ÜGƒHC’G ¥ÓZEG

. ≥Ñ°S ÉÃ á∏°üdG äGP á«∏µ«¡dG Iõ¡LC’Gh

alamat17R.indd   1 5/2/18   1:05 PM
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
óàŸ (¬«c ƒj) âæªà°ùØfG ¿ƒ«¨«dG : º``````````````````````````````````°SÉH

IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG áµ∏ªŸG , ƒ«c QG 5 6 »H , ΩÉ¡¨æ«eÒH , ¿ƒà°SG , øj’ »chQ 35 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/2/12 : 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
»HhQhC’G OÉ–’G : ó∏ÑdG , 2018/2/2 : Ö∏£dG ïjQÉJ , 17765785 : ºbQ ájƒdhC’G ≥M íæÁ

 

116715 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 19 áÄØdG »`a

 , QÉ≤dGh âaõdG , â∏Ø°SC’G , AÉæÑ∏d á«fó©ŸG ÒZ áÑ∏°üdG Ö«HÉfC’G , (á«fó©ŸG ÒZ) AÉæÑdG OGƒe
 ¿ó``©ŸG ø```e ¢ù``«d ,  á«fó©ŸG ô`«Z , á∏≤æàŸG ÊÉÑŸG ,  á```«fó©ŸG ô``«Z π≤æ∏d á``∏HÉ≤dG á``«æHC’G
 ôWCGh , ÜGƒHC’G AÉæHh , É¡FGõLCGh á«Ñ°ûÿG ÒZh á«Ñ°ûÿG AGƒ°S , á«fó©ŸG ÒZ ÜGƒHC’Gh ,
 äGQÉWEG , á«fó©ŸG ÒZ òaGƒædG , ÜÉÑdG ¢†HÉ≤e , ÜÉÑdG äÉfGõNh , ÜGƒHC’G ìGƒdCGh , ÜGƒHC’G
 òaGƒæ∏d »ÑfÉ÷G π≤ædG ôWCGh , òaGƒædG ¥GƒWCGh , òaGƒædG QÉWEG , òaGƒædG IOÉ°†Y , òaGƒædG

. É¡FGõLCGh

óàŸ (¬«c ƒj) âæªà°ùØfG ¿ƒ«¨«dG : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG áµ∏ªŸG , ƒ«c QG 5 6 »H , ΩÉ¡¨æ«eÒH , ¿ƒà°SG , øj’ »chQ 35 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/12 : 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

»HhQhC’G OÉ–’G : ó∏ÑdG , 2018/2/2 : Ö∏£dG ïjQÉJ , 17765785 : ºbQ ájƒdhC’G ≥M íæÁ
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 116743 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
 , ¬cGƒØdG ôFÉ°üYh äÉHhô°ûe , á«dƒëµdG ÒZ iôNC’G äÉHhô°ûŸGh ájRÉ¨dGh á«fó©ŸG √É«ŸG
 ÒZ ájRÉ¨dG  äÉ``Hhô°ûŸG  ,  äÉ`````Hhô°ûŸG  π```ª©d  iô```NC’G  äGô°†ëà°ùŸGh  Iõ````côŸG  äÉ````Hhô°ûŸG

. á«dƒëµdG

∂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

2018/2/13 : 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

 

116869 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 äÉjÉ¨∏d äÉ°TÉ°ûdG  ,  Ö«°SGƒë∏d äÉ°TÉ°T ,  ÊƒjõØ∏àdG  ∫ÉÑ≤à°S’G Iõ¡LCG  ,  á«còdG ∞JGƒ¡dG
 Iõ``¡LCG , π``jƒëà∏d á``∏HÉ≤dG Ö«°SGƒ◊G , ∫ƒªëŸG Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCG , á``«fÓYE’Gh ájQÉéàdG
 á``dƒªëŸG  äÉ```bGƒ°ùdG  ,  äÉ````°SÉ°ù◊G  ,  Üƒ```°SÉ◊G  Iõ¡LCG  ,  ÉgDhGóJQG  øµÁ  »àdG  Üƒ°SÉ◊G
 äÉ«›ôH , Qƒ°üdG hCG äGƒ°UCÓd ï°ùædG hCG ∫É°SQE’G hCG , π«é°ùàdG Iõ¡LCG , áÑ∏°üdG ¢UGôbCÓd
 , ¢ùª∏dÉH á∏eÉ©dG á«Mƒ∏dG Ö«°SGƒ◊G , áfƒ∏ŸG äÉ©HÉ£dG , äƒ°üdG äÓÑ≤à°ùe , äÉ≤«Ñ£àdG
 äGhOCG π``µ°T ≈``∏Y á``«còdG ∞``JGƒ¡dG , ôjƒ°üàdG ä’BG , á```«fƒjõØ∏àdG äGQÉ°TE’G ∫É``Ñ≤à°SG Iõ¡LCG
 ,  á÷É©eh ,  ∫ÉÑ≤à°S’ á«µ∏°SÓdG  äÉfÉ«ÑdG  ä’É°üJ’ Üƒ°SÉ◊G  äÉ«›ôH ,  AGóJQÓd á∏HÉb
 ádƒªëŸG  äÉ£ëŸG  ,  …BG  ΩG  »H  ,  º°ù÷G  ¿ƒgO  ,  øjQÉªàdG  øY  äÉeƒ∏©ŸG  ¢VôYh  ∫É°SQEGh
 á«ë°üdG  ¢Uƒ°üæ∏d  á©LGôŸGh  ºµëàdGh  ∫É°SQEGh  º«¶æJh  π«é°ùàd  »°üî°ûdG  ∫Éª©à°SÓd
 äÉYRƒe , á«Jƒ°üdG äÉØ∏ŸG , Qƒ°üdG , äÉfÉ«ÑdGh , ¢Uƒ°üædG ∫ÉÑ≤à°SGh , á«ë°üdG ájÉYôdG øYh
 á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G , á«∏YÉØàdG á«`aô£dG Iõ¡LC’G , ΩÓµdG ≈∏Y ±ô©àdG Iõ¡LCG , äÉµÑ°ûdG
 áÑbGôe äGÒeÉc , »Fƒ°†dG ¢Vô©dG Iõ¡LCG , á«Fƒ°V ï°ùf Iõ¡LCG , á«∏YÉØàdG ∞FÉXƒdG ™e
 Iõ¡LC’G äÉbGƒ°S , äGQÉ«°ùdG äÉYÉª°S , á«ªbôdG äÉàaÓdG , áHÉbôª∏d : Gójó– , äÉµÑ°ûdG
 , á°ùeÉÿG á≤Ñ£dG »L …EG ¬«H ΩG äƒ°üdG äÓ¨°ûe , á«ŸÉ©dG á«∏°ù∏°ùàdG äÉfÉ«ÑdG äÓbÉæd
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 Gó``jó– á``dƒªëŸG ä’É``°üJ’G Iõ¡LCG , á«µ∏°SÓdG ∞```JGƒ¡dG äÉeõ∏à°ùe , ∞```JÉ¡dG Iõ``¡LCG
 äGóYÉ°ùŸGh  á«YÉæ°üdG  QÉªbC’G  ∞JGƒg  ,  á«µ∏°SÓdG  ∞JGƒ¡dG  ,  ó«dÉH  ádƒªëŸG  ∞JGƒ¡dG
 IõeôŸG á«fhÎµdE’G íFGô°ûdG äÉbÉ£H , RÉØ∏àdÉH ó©H øY ºµëàdG Iõ¡LCG , á«°üî°ûdG á«ªbôdG
 , (…O …G ∫G) Aƒ°†∏d áãYÉÑdG á«FÉæãdG äÉeÉª°üdG äÉ°TÉ°T , RÉØ∏àdG IQƒ°U IOƒL Ú°ùëàd
 , á«ªbôdG §FÉ°SƒdG åH äÓ¨°ûe , Aƒ°†∏d áãYÉÑdG á«FÉæãdG äÉeÉª°üdG äGP ¢Vô©dG äÉ°TÉ°T
 øMGƒ°ûdG  ,  ádÉ≤ædG  ∞JGƒ¡dG  äÉYÉª°S  ,  á«ªbôdG  äƒ``°üdGh  ƒ``jó«`ØdG  äÓ``¨°ûe :  Gó``jó–
 øe á«bGƒdG á«°ûZC’G , á«ªbôdG äGÒeÉµdG äÉjQÉ£Hh ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG äÉjQÉ£Ñd ádƒªëŸG
 ∞JGƒ¡∏d AÉHô¡µdG äGOhõe , á«còdG ∞JGƒ¡dG äÉ≤∏M , á«còdG ∞JGƒ¡∏d πFÉ°ùdG ∫Éà°ùjôµdG
 á«ªbôdG Qƒ°üdG äGQÉWEG , á«fhÎµdE’G Qƒ°üdG äÉeƒÑdCG , ádƒªëŸG ∞JGƒ¡∏d óYGƒb , á«còdG
 Ió«©H ä’É°üJ’G äGhOCGh  Iõ¡LCG  ,  ≈≤«°SƒŸGh ƒjó«`ØdG  ™WÉ≤eh ,  á«ªbôdG  Qƒ°üdG  ¢Vô©d
 ä’É°üJ’G »`a ΩGóîà°SÓd Qƒ°üdG hCG äƒ°üdG ï°ùf hCG ∫É°SQEG hCG , π«é°ùàdG Iõ¡LCG , ióŸG
 äÉ≤«Ñ£J  äÉ«›ôH  ,  á«FÉHô¡µdG  ájô°üÑdGh  á«Jƒ°üdG  äGhOC’Gh  Iõ¡LC’G  ,  ióŸG  Ió«©H
 ,  á``«°üî°ûdG  äÉ``°TÉ°û∏d  Üƒ``°SÉ◊G  äÉ≤«Ñ£J  äÉ```«›ôH  ,  ¿ƒ``jõØ∏àdG  Iõ``¡LC’  Üƒ``°SÉ◊G
 , äÉLÓã∏d Üƒ°SÉ◊G äÉ≤«Ñ£J äÉ``«›ôH , á«dõæŸG äGhOCÓd Üƒ°SÉ◊G äÉ≤«Ñ£J äÉ«›ôH
 Üƒ````°SÉ◊G äÉ``≤«Ñ£J äÉ``«›ôH , ¢ù```HÓŸG π```«°ùZ ä’B’ Üƒ```°SÉ◊G äÉ```≤«Ñ£J äÉ``«›ôH
 äÉ«›ôH  ,  ¿ƒë°üdG  ä’É°ù¨d  Üƒ°SÉ◊G  äÉ≤«Ñ£J  äÉ«›ôH  ,  á«FÉHô¡µdG  ¢ùfÉµª∏d
 ,  Iô¨°üŸG  äÉLƒŸG  ¿GôaC’  Üƒ°SÉ◊G  äÉ≤«Ñ£J  äÉ«›ôH  ,  ¿GôaCÓd  Üƒ°SÉ◊G  äÉ≤«Ñ£J
 Üƒ°SÉ◊G  äÉ≤«Ñ£J  äÉ«›ôH  ,  ¢ùHÓŸG  Ö```«JôJ  ä’B’  Üƒ```°SÉ◊G  äÉ``≤«Ñ£J  äÉ``«›ôH
 IOó©àe ¢UGôbC’G äÓ¨°ûe , √É«ŸG äÉ«≤æŸ Üƒ°SÉ◊G äÉ≤«Ñ£J äÉ«›ôH , AGƒ¡dG äÉ«≤æŸ
 ,  º«¶æJh ,  π«é°ùàd ádƒªëŸG á«°üî°ûdG  Iõ¡LC’G ,  ‹õæŸG  ìô°ùª∏d á«ªbôdG ΩGóîà°S’G
 á«Jƒ°üdG äÉØ∏ŸGh Qƒ°üdGh , äÉfÉ«ÑdGh , ¢Uƒ°üædG ∫ÉÑ≤à°SGh á©LGôeh , Ò«¨J , ∫É°SQE’Gh
 äÓ```Ñ≤à°ùŸG  ,  á```«dõæŸG  ìQÉ```°ùª∏d  á«Jƒ°üdG  äÉ```YÉª°ùdG  ,  á``«`aÉ©dGh  á``ë°üdÉH  ≥`∏©àJ  »`àdG
 äGQGódG , á«dõæŸG ìQÉ°ùª∏d IOó©àŸG §FÉ°SƒdG äÉ°VQÉY , á«dõæŸG ìQÉ°ùª∏d á«FôŸGh á«Jƒ°üdG
 : Gójó– , ∫ÉÑ≤à°S’Gh ∫É°SQE’G Iõ¡LCG  ,  á«fhÎµdE’G Ωƒ°SôdG π«°ü– áª¶fCG  ,  á∏eÉµàŸG
 Iõ```¡LCG  ,  á```«fhÎµdE’G  á``jQÉéàdG  äÓeÉ©à∏d  äÉÑcôŸG  »`a  Iõ``¡éŸG  á«fhÎµdE’G  äÉ£ëŸG
 áãaÉædG äÉ©HÉ£dG ,  Qõ«∏dG äÉ©HÉW , ájQGô◊G  äÉ©HÉ£dG ,  RÉØ∏à∏d á≤∏¨ŸG äGQGódG ôjƒ°üJ
 Üƒ°SÉ◊G äGÒeÉc , π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG Üƒ°SÉ◊G èeGôH , á∏é°ùŸG Üƒ°SÉ◊G èeGôH , Èë∏d
 áÑbGôŸG äÉ°TÉ°T , ƒjó«`a äÉà«°SÉc π«é°ùJ Iõ¡LCG , á«ªbôdG äƒ°üdG äÓé°ùe , »°üî°ûdG
 á°ü°üîŸG  ôJƒ«ÑªµdG  äÉ«›ôH  ,  áµÑ°ûdG  ≈dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d  ΩOÉN  Iõ¡LCG  πµ°T  ≈∏Y  äÉµÑ°û∏d
 äÉØ∏e , á«∏YÉØàdG á«fhÎµdE’G AÉ°†«ÑdG ìGƒdC’G Ö«°SGƒM , á«fhÎµdE’G ìGƒdC’G , º«∏©à∏d
 ,  á«Jƒ°üdG  ™WÉ≤ŸGh  ,  ¢Uƒ°üædG  ,  á«æa  ∫ÉªYCG  øª°†àJ  »àdG  π«ªëà∏d  á∏HÉ≤dG  Qƒ°üdG
 á«°VÉjôdG  äÉWÉ°ûædÉH  ≥∏©àJ  »àdG  âfÎfE’G  áµÑ°T  §HGhQh  ,  ÜÉ©dC’Gh  ,  á«FôŸG  ™WÉ≤ŸGh
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 ,  óFGô÷Gh  ,  äÓéŸG  πµ°T  ≈∏Y  π«ªëà∏d  á∏HÉ≤dG  á«fhÎµdE’G  äÉ≤«Ñ£àdG  ,  á«`aÉ≤ãdGh
 äÉ°TÉ°T ,  ƒjó«`ØdG äGô“Dƒe áª¶fCG  ,  äÉ«fhÎµdE’G ∫É› »`a á«ë«°VƒJ ádOCGh ,  ÖàµdGh
 , ƒjó«`ØdG äGô“DƒŸ äÉYÉª°ùdG , ƒjó«`ØdG äGô“DƒŸ äGÒeÉµdG , ƒjó«`ØdG äGô“DƒŸ Üƒ°SÉ◊G
 â«°SÉµdG äÓ``¨°ûe , äGQÉ``«°ù∏d åÑdG äÉØdƒe , RÉ``Ø∏àdG äÓÑ≤à°ùŸ OÉ©HC’G á``«KÓK äGQÉ``¶ædG
 »`a áeóîà°ùŸG á°ùcÉ©dG ä’ƒëŸG ,  á«àdƒØdG á«Fƒ°†dG ábÉ£dG ó«dƒJ äGóMh , äGQÉ«°ù∏d
 , AGƒ¡dG ∞««µJh áÄaóàdG IQGôM áLQOh , ájƒ¡à∏d ºµëàdG áª¶fCG , á«°ùª°ûdG ábÉ£dG ó«dƒJ
 Iõ```¡LCG , ∫RÉ``æª∏d ‹B’G π«¨°ûàdG Iõ``¡LCG , á````«dõæŸG äÉµÑ°û∏d á«fhÎµdE’G ájÉª◊G áª¶fCG
 á«fhÎµdE’G äÉ£ëŸG ™e á«µ∏°SÓdG ä’É°üJ’G áØ«Xh ™e ó«dG äÉYÉ°S , á«dõæŸG äÉµÑ°ûdG
 , á«°üî°ûdG á«ªbôdG äGóYÉ°ùŸG , ¢ùª∏dÉH á∏eÉ©dG á«Mƒ∏dG Ö«°SGƒ◊G , á«còdG ∞JGƒ¡dG πãe
 äÉ````£ëŸG ™``e á```«µ∏°SÓdG ä’É``°üJ’G á``Ø«Xh ™``e ó``«dG äÉ``YÉ°S äÉ``£HQ , Üƒ``°SÉ◊G Iõ``¡LCG
 á«ªbôdG äGóYÉ°ùŸG , ¢ùª∏dÉH á∏eÉ©dG á«Mƒ∏dG Ö«°SGƒ◊G , á«còdG ∞JGƒ¡dG πãe á«fhÎµdE’G
 á«°üî°ûdG äGóYÉ°ùª∏d äÉfÉ«H ∫É°SQEG ™«£à°ùJ »àdG QhÉ°SC’G , Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCG , á«°üî°ûdG
 ™bGƒŸG ∫ÓN øe á«°üî°ûdG Ö«°SGƒ◊Gh á«Mƒ∏dG Ö«°SGƒ◊G , á«còdG ∞JGƒ¡dG , á«ªbôdG
 äÉYÉ°S , á«fhÎµdE’G ä’É°üJ’G äÉµÑ°Th iôNC’G Ö«°SGƒ◊Gh âfÎfE’G ≈∏Y á«fhÎµdE’G
 ä’É°üJ’G  äÉfÉ«Hh  ,  …ôK  »H  ΩG  ™WÉ≤e  äÓ¨°ûeh  ôjƒ°üJ  ä’BG  ≈∏Y  πªà°ûJ  »àdG  ó«dG
 ∞JGƒ¡dG áØ«Xh ™e º°ü©ŸG äÉYÉ°S , á«ªbôdG á«°üî°ûdG äGóYÉ°ùŸGh á«còdG ∞JGƒ¡dG ≈dEG
 øª°†àJ »àdG É°†jCGh º°ü©ŸG äÉYÉ°S øe É°SÉ°SCG  ¿ƒµàJ »àdG á«còdG ó«dG äÉYÉ°S ,  ádÉ≤ædG
 ójÈdG πFÉ°SQ , πFÉ°SôdG ΩÓà°SGh ∫É°SQEGh , ¢Vô©d ¢Vô©dG äÉ°TÉ°Th äÉ«›ôHh , ∞JÉg
 »àdG AGóJQÓd á∏HÉ≤dG  á«ªbôdG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G ,  äÉeƒ∏©ŸGh äÉfÉ«ÑdG  ,  ÊhÎµdE’G
 ¢Vô©dG äÉ°TÉ°Th äÉ«›ôHh , ∞JÉg øª°†àJ »àdG É°†jCGh º°ü©ŸG äÉYÉ°S øe É°SÉ°SCG ¿ƒµàJ
 øe äÉeƒ∏©ŸGh äÉfÉ«ÑdGh , ÊhÎµdE’G ójÈdG πFÉ°SQ , πFÉ°SôdG ΩÓà°SGh ∫É°SQEGh , ¢Vô©d

 . ádƒªëŸG Ö«°SGƒ◊Gh á«Mƒ∏dG Ö«°SGƒ◊Gh , á«còdG ∞JGƒ¡dG

∂fG ¢ùµ«fhÎµdEG »L ∫G : º``````````````````````````````````°SÉH
ájQƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  721 - 150 ,  ∫ƒ«°S ,  ƒL - ƒÑ‚ƒjó‚ƒj ,  hôjGO - …ƒj ,  128  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«Hƒæ÷G ÉjQƒc

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
»HhQhC’G OÉ–’G : ó∏ÑdG , 2017/11/30 : Ö∏£dG ïjQÉJ , 017547407 : ºbQ ájƒdhC’G ≥M íæÁ
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117111 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. 37 áÄØdÉH É©«ªL IOQGƒdG 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  ,  ¢ù````jƒd  â``æ«°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

117201 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 º```YÉ£ŸG π```«¨°ûJh AÉ`°ûfEG »`a ∫É``ªYC’G IQGOEG »`a IóYÉ°ùŸG Ò`aƒJ Gó`jó– , RÉ«àe’G äÉeóN
. 35 áÄØdÉH É©«ªL IOQGƒdG

∂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 , 87585995 : ºbQ ájƒdhC’G ≥M íæÁ
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117307 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
. 5 áÄØdÉH É©«ªL IOQGƒdG ΩGQhC’G º∏Y ∫É› »`a ΩGóîà°SÓd á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG

 ¬jEG ¬jEG »L »c ∑Òe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉŸCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É«fÉŸCG , äÉà°ûe QGO 64293 , 250 á°SGÎ°T ôJQƒØµfGôa : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/28 : 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

 

117354 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

. 29 áÄØdÉH É©«ªL IOQGƒdG πcCÓd á◊É°üdG ΩÉ©£dG äƒjR

ó«à«ª«d Gó∏«J : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áµ∏ªŸG , ƒ«c …Gh 9 13 ΩEG  QBG  ,  ¢ùµ«°ùjEG  ,  ΩÉ¡æjGQ Úd QƒHQÉgódƒc  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG

2018/3/4 : 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

alamat17R.indd   7 5/2/18   1:05 PM

-136-



(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117387 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 hÉcÉµdG äÉHhô°ûe OGóYEG »`a áeóîà°ùŸG OGƒŸGh hÉcÉµdG øe áYƒæ°üŸG äÉHhô°ûŸGh , hÉcÉµdG
 á©æ°üŸG äÉjƒ∏◊Gh áJ’ƒcƒ°ûdG á°UÉNh äÉjƒ∏◊Gh , »Ñ£dG ΩGóîà°S’G Ò¨d áJ’ƒcƒ°ûdGh
 äGOGó©à°S’G , Úé©dG äÉéàæeh õÑÿGh äÉæé©ŸGh ∂©µdGh ≥FÉbôdGh âjƒµ°ùÑdGh ôµ°ùdG øe
 äÉjƒ∏◊Gh Ëôc ¢ùjB’G äÉéàæe »gh , πcCÓd á◊É°üdG , ÜƒÑ◊G øe áYƒæ°üŸG äÉéàæŸ

. ¢SƒŸG iƒ∏Mh øgó∏d á∏HÉ≤dG áJ’ƒcƒ°ûdG , IOÈŸG äÉjƒ∏◊G , óªéŸG …OÉHõdG , IóªéŸG

óàª«d ¬«c ƒj …QƒHOÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ƒj ∫EG 2 30 »H , ΩÉ¡¨æe ÒH , πjÉØfQƒH , Úd πjÉØfQƒH 12 : Ü.¢U : ¿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

117533 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG , á«ª«∏©J äGQhO Ò`aƒJ , äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJh ÖjQóàdGh º«∏©àdG äÉeóN
 á````«ÑjQóJh á```«ª«∏©J äÉ```eóN , IQƒ````còŸG äÉeóÿÉH á```≤∏©àŸG äÉ```eƒ∏©ŸG ô``«`aƒJ äÉ``eóNh
 äÉfÉ«H ™ªLh , ≈°VôŸG áeÓ°ùH ≥∏©àj Éª«`a ájQÉ°ûà°SG  äÉeóNh ájQÉ°ûà°SGh á«JÉeƒ∏©eh
 , á«ë°üdG ájÉYôdG ôWÉfl IQGOEGh , »Ñ£dG ´É£≤dG »`a äÉ«∏ª©dG Ú°ù–h , á«Ñ£dG çOGƒ◊G

. á«ë°üdG ájÉYôdG Ò«¨J IQGOEGh

óàŸ ¢ùµ«JGO : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ¢SG …ÉL 4 19 ƒ«∏HO ¢SG , ¿óæd , ∫hƒHQh 11 ´QÉ°T , äQƒc ¿Gƒ°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ∏ªŸG

2018/3/11 : 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
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117624 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 10 áÄØdG »`a
. 10 áÄØdÉH É©«ªL IOQGƒdG »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd ôHE’G

 ¬jEG ¬jEG »L »c ∑Òe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉŸCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É«fÉŸCG , äÉà°ûe QGO 642936 , 250 á°SGÎ°T ôJQƒØµfGôa : ¿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

117673 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 Ëó≤àdGh áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG äÉfÉM , ∞°UÉ≤ŸGh »gÉ≤ŸG , ºYÉ£ŸG , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ò`aƒJ
 äÉ```eóN , »``gÉ≤ŸG äÉeóN , ΩÉ``©£dG »``¡W äÉ````eóN , á```«JGòdG á``eóÿG º``YÉ£e , ΩÉ```©£dG

. ºYÉ£ŸG äÉeóN , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ëó≤J , äÉjÒà«`aÉµdG

h ¢T ¢T Ö∏c »à°ùµ°S Úà°ùµ°S º©£e ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , Iôgƒ÷G êôH 26 ≈æÑe , ⁄É°ùdG »```∏Y ´QÉ```°T , 11 á``©£b , á``∏Ñ≤dG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
âjƒµdG , »°VQC’G QhódG , 5 ºbQ πfi

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

alamat17R.indd   9 5/2/18   1:05 PM
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117702 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 1 áÄØdG »`a
 á````«°ü«î°ûàdG ∞```°TGƒµdG , á```jÈàîŸG á``«°ü«î°ûàdG äGQÉ```ÑàN’G »`a ΩGó``îà°SÓd §``HGƒ°V
 »ªµdG ¢SÉ«≤∏d ÈàîŸG »`a ¢ü«î°ûàdG äGQÉÑàNG , ÚfƒHhôJ äÉjƒà°ùe ¢SÉ«≤d äÉ°Uƒëa
 ¢ü«î°ûàd á«°ü«î°ûJ äGQÉÑàNG , ÉeRÓÑdG hCG πeÉµdG ΩódG »`a (I) Ö∏≤dG »`a ÚfƒHhÎ∏d

. á∏°†Y AÉ°ûàMG

 ∂fEG Òc ±hCG âæjƒH äƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG , 08540 »°SÒLƒ«f , ¿ƒà°ùæjôH , â°ùjEG OhQ êó«dƒc 400 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2018/3/15 : 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

117703 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

 ∞`````°TGƒµdG ™```e É```≤Ñ°ùe IAƒ``∏‡ ¢û```«WGôN , á````«Ñ£dG á«°ü«î°ûàdG ∞``°TGƒµdG : äÉ``éàæŸG
 á«°ü«î°ûàdG äGQÉÑàN’G , ÚfƒHhôJ äÉ```jƒà°ùe ¢SÉ``«≤d äÉ``°Uƒëa , á`«Ñ£dG á«°ü«î°ûàdG
 äGQÉÑàNG , ÉeRÓÑdG hCG πeÉµdG ΩódG »`a (I) »Ñ∏≤dG ÚfƒHhÎ∏d »ªµdG ¢SÉ«≤∏d ÈàîŸG »`a

. Ö∏≤dG á∏°†Y AÉ°ûàMG ¢ü«î°ûàd á«ÑW á«°ü«î°ûJ

∂fEG Òc ±hCG âæjƒH äƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG , 08540 »°SÒLƒ«f , ¿ƒà°ùæjôH , â°ùjEG OhQ êó«dƒc 400 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2018/3/15 : 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
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(1242) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117704 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 10 áÄØdG »`a
 äGQÉÑàN’G »`a É¡eGóîà°S’ á«Ñ£dG á«°ü«î°ûàdG ∞°TGƒµdG ™e É≤Ñ°ùe IAƒ∏ªŸG ¢û«WGôÿG
 äÉjƒà°ùe ¢SÉ«≤d äÉ°Uƒëa »`a É¡eGóîà°S’ äÉ≤ë∏ŸGh äGhOC’G , ÈàîŸG »`a á«°ü«î°ûàdG
 »`a á«FÉ«ª«µdG OGƒŸGh á«Ñ£dG á«°ü«î°ûàdG  ∞°TGƒµdG ™e áeóîà°ùŸG  äGhOC’G ,  ÚfƒHhôJ

. á«ë°üdG ájÉYôdG ∫É›

∂fEG Òc ±hCG âæjƒH äƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG , 08540 »°SÒLƒ«f , ¿ƒà°ùæjôH , â°ùjEG OhQ êó«dƒc 400 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2018/3/15 : 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

117739 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 . ºYÉ£ŸG äÉeóN

â°SôJ Qódƒg »H …BG õ«HQG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG , 30338 É«LQƒ«L , ÉàfÓJG , 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

alamat17R.indd   11 5/2/18   1:05 PM
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اجلريدة الر�سمية العدد )1242(

�إعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سريفـي ال�سجالت بالرتخي�ص 
بالنتفـاع وفقا لأحكــام املــادة ) 28 ( مـن قانون ) نظــام ( العالمات التجارية لـدول جملـ�ص 

التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33 .

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 37148
�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2007/7/10م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 826 فـي 2006/11/1م

��ســـــــــــــــم �ملـــــــــــــــــــــــالك : باربريا كافـيه ا�ص بي ايه
��سم �ملرخ�ص لـه باالنتفـاع : املميزون للتجارة - تو�سية

�جلن�سيـــــــــة و�ملهنـــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 
�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 724 ر.ب : 121 

جهـة م�ســروع �ال�ستغـــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــخ �لرتخيـــــــــــــــ�ص : 2018/4/10م
تاريــخ �لتاأ�ســيــر بال�سجـــل : 2018/4/19م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 86124
�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2015/8/9م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1096 فـي 2015/4/12م

��ســـــــــــــــم �ملـــــــــــــــــــــــالك : ديفاكتو برياكيندي تيجاريت انونيم �سريكيتى
��سم �ملرخ�ص لـه باالنتفـاع : تالل للعالمات العاملية �ص.م.ع

�جلن�سيـــــــــة و�ملهنـــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب: 724 ر.ب : 121

جهـة م�ســروع �ال�ستغـــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــخ �لرتخيـــــــــــــــ�ص : 2018/4/12م
تاريــخ �لتاأ�ســيــر بال�سجـــل : 2018/4/19م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1242(

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 14718

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2002/8/12م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 708 فـي 2001/12/1م

��ســـــــــــــــم �ملـــــــــــــــــــــــالك : ديبنهام�ص ريتايل بي ال �سي

��سم �ملرخ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة ال�سايع الدولية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــة و�ملهنـــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 527 ر.ب : 116

جهـة م�ســروع �ال�ستغـــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــخ �لرتخيـــــــــــــــ�ص : 2018/4/22م

تاريــخ �لتاأ�ســيــر بال�سجـــل : 2018/4/29م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 14735

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2002/11/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 722 فـي 2002/7/1م

��ســـــــــــــــم �ملـــــــــــــــــــــــالك : ديبنهام�ص ريتايل بي ال �سي

��سم �ملرخ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة ال�سايع الدولية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــة و�ملهنـــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة

العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 527 ر.ب : 116

جهـة م�ســروع �ال�ستغـــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــخ �لرتخيـــــــــــــــ�ص : 2018/4/22م

تاريــخ �لتاأ�ســيــر بال�سجـــل : 2018/4/29م
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رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 42633

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 18

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2008/10/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 860 فـي 2008/2/3م

��ســـــــــــــــم �ملـــــــــــــــــــــــالك : ديبنهام�ص ريتايل بي ال �سي

��سم �ملرخ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة ال�سايع الدولية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــة و�ملهنـــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة

العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 527 ر.ب : 116

جهـة م�ســروع �ال�ستغـــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــخ �لرتخيـــــــــــــــ�ص : 2018/4/22م

تاريــخ �لتاأ�ســيــر بال�سجـــل : 2018/4/29م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 92430

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/2/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1168 فـي 2016/10/30م

��ســـــــــــــــم �ملـــــــــــــــــــــــالك : ديبنهام�ص ريتايل بي ال �سي

��سم �ملرخ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة ال�سايع الدولية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــة و�ملهنـــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة

العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 527 ر.ب : 116

جهـة م�ســروع �ال�ستغـــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــخ �لرتخيـــــــــــــــ�ص : 2018/4/22م

تاريــخ �لتاأ�ســيــر بال�سجـــل : 2018/4/29م
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رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 1000211

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/5/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : )جريدة الوايبو( 2009/18 فـي 2009/5/21م

��ســـــــــــــــم �ملـــــــــــــــــــــــالك : ديبنهام�ص ريتايل بي ال �سي

��سم �ملرخ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة ال�سايع الدولية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــة و�ملهنـــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة

العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 527 ر.ب : 116

جهـة م�ســروع �ال�ستغـــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــخ �لرتخيـــــــــــــــ�ص : 2018/4/22م

تاريــخ �لتاأ�ســيــر بال�سجـــل : 2018/4/29م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 1056709

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2015/8/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1096 فـي 2015/4/12م

��ســـــــــــــــم �ملـــــــــــــــــــــــالك : واينز اوك كارغريتا كوفـي ايه بي

��سم �ملرخ�ص لـه باالنتفـاع : الفاحت لال�ستثمار �ص.م.م 

�جلن�سيـــــــــة و�ملهنـــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 133ر.ب : 100

جهـة م�ســروع �ال�ستغـــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــخ �لرتخيـــــــــــــــ�ص : 2018/4/26م

تاريــخ �لتاأ�ســيــر بال�سجـــل : 2018/4/29م
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�إعـــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال 
ملكيتها وفقا لأحكام املــادة )26( من قانـــون ) نظـــام ( العالمات التجاريـــة لـــدول جملـــ�س 

التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33م 

رقـــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 3550
�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1997/3/2م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 586 فـي 1996/11/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : زيرتا بي.فـي
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : يونليفر بي ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 
�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بورت �سناليت ، ويرال ، مري�سي�سايد اإجنلرتا �سي ات�س 62 4 

زد دي اململكة املتحدة
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/2م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/4/23م

رقـــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 4270
�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1997/4/22م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 592 فـي 1997/2/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : زيرتا بي.فـي
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : يونليفر بي ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 
�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بورت �سناليت ، ويرال ، مري�سي�سايد اإجنلرتا �سي ات�س 62 4 

زد دي اململكة املتحدة
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/2م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/4/23م
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رقـــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 4271

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1997/4/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 592 فـي 1997/2/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : زيرتا بي.فـي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : يونليفر بي ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بورت �سناليت ، ويرال ، مري�سي�سايد اإجنلرتا �سي ات�س 62 4 

زد دي اململكة املتحدة
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/2م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/4/23م

رقـــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 4272

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1999/10/2م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 647 فـي 1999/5/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وكالة زعني التجارية 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : يونليفر بي ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بورت �سناليت ، ويرال ، مري�سي�سايد اإجنلرتا �سي ات�س 62 4 

زد دي اململكة املتحدة
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2017/12/21م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/4/23م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1242(

رقـــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 4273

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1997/4/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 592 فـي 1997/2/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وكالة زعني التجارية

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : يونليفر بي ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بورت �سناليت ، ويرال ، مري�سي�سايد اإجنلرتا �سي ات�س 62 4 

زد دي اململكة املتحدة
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2017/12/21م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/4/23م

رقـــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 7388

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2000/9/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 670 فـي 2000/5/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : زيرتا بي.فـي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : يونليفر بي ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بورت �سناليت ، ويرال ، مري�سي�سايد اإجنلرتا �سي ات�س 62 4 

زد دي اململكة املتحدة
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/2م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/4/23م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1242(

رقـــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 7638

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2002/1/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 706 فـي 2001/11/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وكالة زعني التجارية

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : يونليفر بي ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بورت �سناليت ، ويرال ، مري�سي�سايد اإجنلرتا �سي ات�س 62 4 

زد دي اململكة املتحدة
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2017/12/21م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/4/23م

رقـــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 10444

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2004/5/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 759 فـي 2004/1/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ناين وي�ست ديفـيلومبينت اإل اإل �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ايزي �سبرييت ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 777 و�ست بوتنام افنيو جرينيت�س ، �سي تي 06830 ، الوليات 

املتحدة الأمريكية 
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2016/12/30م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/4/23م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1242(

رقـــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 10499

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2003/3/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 725 فـي 2002/8/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وكالة زعني التجارية

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : يونليفر بي ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بورت �سناليت ، ويرال ، مري�سي�سايد اإجنلرتا �سي ات�س 62 4 

زد دي اململكة املتحدة
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2017/12/21م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/4/23م

رقـــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 11158

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2001/9/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 696 فـي 2001/6/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وكالة زعني التجارية

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : يونليفر بي ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بورت �سناليت ، ويرال ، مري�سي�سايد اإجنلرتا �سي ات�س 62 4 

زد دي اململكة املتحدة
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2017/12/21م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/4/23م
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رقـــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 11377

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2001/9/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 696 فـي 2001/6/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وكالة زعني التجارية

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : يونليفر بي ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بورت �سناليت ، ويرال ، مري�سي�سايد اإجنلرتا �سي ات�س 62 4 

زد دي اململكة املتحدة
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2017/12/21م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/4/23م

رقـــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 27008

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2004/12/14م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 776 فـي 2004/10/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وكالة زعني التجارية

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : يونليفر بي ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بورت �سناليت ، ويرال ، مري�سي�سايد اإجنلرتا �سي ات�س 62 4 

زد دي اململكة املتحدة
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2017/12/21م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/4/23م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1242(

رقـــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 90842

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 18

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2015/10/11م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1105 فـي 2015/7/5م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ناين وي�ست ديفـيلومبينت اإل اإل �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ايزي �سبرييت ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 777 و�ست بوتنام افنيو جرينيت�س ، �سي تي 06830 ، الوليات 

املتحدة الأمريكية 
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2016/12/30م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/4/23م

رقـــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 90843

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2015/11/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1109 فـي 2015/8/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ناين وي�ست ديفـيلومبينت اإل اإل �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ايزي �سبرييت ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 777 و�ست بوتنام افنيو جرينيت�س ، �سي تي 06830 ، الوليات 

املتحدة الأمريكية 
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2016/12/30م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/4/23م
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رقـــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 90844

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2015/10/11م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1105 فـي 2015/7/5م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ناين وي�ست ديفـيلومبينت اإل اإل �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ايزي �سبرييت ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 777 و�ست بوتنام افنيو جرينيت�س ، �سي تي 06830 ، الوليات 

املتحدة الأمريكية 

جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2016/12/30م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/4/23م

رقـــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 33244

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 42

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2006/6/14م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 794 فـي 2005/7/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : خط زحل الدولية �س.م.م 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : الزبرجد للتجارة واخلدمات الطبية �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 1493 ، ر.ب : 130 ، �سلطنة عمان

جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/4/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/4/26م

-152-
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رقـــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 19529

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2003/9/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 738 فـي 2003/3/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جرافـيك�س بروبرتي�س هولينغز ، انك 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سيليكون جرافـيك�س انرتنا�سيونال كورب

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : الوليات املتحدة الأمريكية 

جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/3/27م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/4/26م

رقـــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 19529

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2003/9/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 738 فـي 2003/3/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سيليكون جرافـيك�س انرتنا�سيونال كورب

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : هيولت باكرد انرتبرايز ديفلومبنت ال بي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

11445 كومبــاك �سنتــر درايـــف و�ســـت ، هيو�ســـنت ، تك�ســـا�س  �لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  

77070 ، الوليات املتحدة الأمريكية 
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/3/27م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/4/26م
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رقـــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 2048

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1993/10/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 508 فـي 1993/8/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ا�ستيال�س فارما انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ال تي ال فارم اكو ، ال تي دي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : يابانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : نيتوت�سي ني�سي - �سينجوكو بي 1 دي جي 13 اف ، 1-10-6 

ني�سي - ا�س ، �سينجوكو - كو ، طوكيو - اليابان
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اليابان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/3/20م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/4/26م

رقـــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 27991

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 12

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2005/1/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 776 فـي 2004/10/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جرنال موتورز ال ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اوبل فـيكلز �سبي�سال جي ام بي ات�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ماينزر �سرتا�سه ) اأدم اوبل ايه جي - ام 55( 65428 رو�سيل�سم - اأملانيا 

جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اأملانيا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/4م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/4/26م
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رقـــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 27991

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 12

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2005/1/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 776 فـي 2004/10/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اوبل فـيكلز �سبي�سال جي ام بي ات�س

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اآدم اوبل ايه جي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ماينزر �سرتا�سه )اأدم اوبل ايه جي - ام 55( 65428 رو�سيل�سم - اأملانيا 

جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اأملانيا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2017/12/7م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/4/26م

رقـــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 27991

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 12

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2005/1/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 776 فـي 2004/10/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اآدم اوبل جي ام بي ات�س 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اوبل اأوتوموبيل جي ام بي ات�س 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : باهنهو ف�سبالتز 1 ، 65423 رو�سيل�سم - اأملانيا 

جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اأملانيا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2017/6/2م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/4/26م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1242(

رقـــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 113691

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/3/11م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1225 فـي 2018/1/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : بولور لوج�ستيك ال ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بولور ، جوينت �ستوك كومباين

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : اأوديت 29500 ايرج جابريك ، فرن�سا

جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/4/4م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/4/26م

رقـــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 97486

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/2/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1166 فـي 2016/10/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سركة �سجرة التني للمطاعم وال�سياحة

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سركة فـيج تري اوفر�سيز املحدودة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : جزر الكامين - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : جراند كامين ، 900 - كي واي 1 - جزر الكامين 

جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : جزر الكامين 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2017/5/11م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/4/29م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1242(

رقـــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 89294

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2015/8/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1099 فـي 2015/5/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سيلد اير كوربوري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : دايفر�سي اإنك

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

الوليات   ،  28208 �سى  اإن  �سارلوت   ، بوليفارد  بوينت   2415 �لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

املتحدة الأمريكية
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2017/12/4م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/4/29م

رقـــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 89295

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2015/10/11م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1105 فـي 2015/7/5م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سيلد اير كوربوري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : دايفر�سي اإنك

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

الوليات   ،  28208 �سى  اإن  �سارلوت   ، بوليفارد  بوينت   2415 �لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

املتحدة الأمريكية
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2017/12/4م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/4/29م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1242(

رقـــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 17718

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 7

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2002/11/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 724 فـي 2002/8/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : روينتا ويريك جي ام بي ات�س

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : روينتا دوت�سالند جي ام بي ات�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : هريانراينويج 5 ، 63067 اوفـينبات�س ام مني ، اأملانيا 

جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اأملانيا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2015/9/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/4/29م

رقـــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 17719

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 8

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2003/6/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 739 فـي 2003/3/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : روينتا ويريك جي ام بي ات�س

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : روينتا دوت�سالند جي ام بي ات�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : هريانراينويج 5 ، 63067 اوفـينبات�س ام مني ، اأملانيا 

جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اأملانيا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2015/9/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/4/29م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1242(

رقـــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 17720

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2003/1/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 730 فـي 2002/11/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : روينتا ويريك جي ام بي ات�س

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : روينتا دوت�سالند جي ام بي ات�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : هريانراينويج 5 ، 63067 اوفـينبات�س ام مني ، اأملانيا 

جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اأملانيا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2015/9/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/4/29م

رقـــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 17721

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 11

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2002/11/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 724 فـي 2002/8/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : روينتا ويريك جي ام بي ات�س

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : روينتا دوت�سالند جي ام بي ات�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : هريانراينويج 5 ، 63067 اوفـينبات�س ام مني ، اأملانيا 

جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اأملانيا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2015/9/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/4/29م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1242(

رقـــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 17722

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 14

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2003/1/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 730 فـي 2002/11/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : روينتا ويريك جي ام بي ات�س

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : روينتا دوت�سالند جي ام بي ات�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : هريانراينويج 5 ، 63067 اوفـينبات�س ام مني ، اأملانيا 

جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اأملانيا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2015/9/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/4/29م

رقـــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 17723

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 21

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2003/1/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 730 فـي 2002/11/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : روينتا ويريك جي ام بي ات�س

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : روينتا دوت�سالند جي ام بي ات�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : هريانراينويج 5 ، 63067 اوفـينبات�س ام مني ، اأملانيا 

جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اأملانيا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2015/9/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/4/29م
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رقـــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 17724

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 34

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2002/11/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 724 فـي 2002/8/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : روينتا ويريك جي ام بي ات�س

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : روينتا دوت�سالند جي ام بي ات�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : هريانراينويج 5 ، 63067 اوفـينبات�س ام مني ، اأملانيا 

جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اأملانيا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2015/9/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/4/29م

رقـــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 17725

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 7

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2002/11/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 724 فـي 2002/8/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : روينتا ويريك جي ام بي ات�س

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : روينتا دوت�سالند جي ام بي ات�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : هريانراينويج 5 ، 63067 اوفـينبات�س ام مني ، اأملانيا 

جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اأملانيا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2015/9/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/4/29م
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رقـــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 17726

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 8

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2003/6/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 739 فـي 2003/3/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : روينتا ويريك جي ام بي ات�س

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : روينتا دوت�سالند جي ام بي ات�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : هريانراينويج 5 ، 63067 اوفـينبات�س ام مني ، اأملانيا 

جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اأملانيا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2015/9/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/4/29م

رقـــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 17727

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2003/1/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 730 فـي 2002/11/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : روينتا ويريك جي ام بي ات�س

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : روينتا دوت�سالند جي ام بي ات�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : هريانراينويج 5 ، 63067 اوفـينبات�س ام مني ، اأملانيا 

جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اأملانيا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2015/9/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/4/29م

-162-



اجلريدة الر�سمية العدد )1242(

رقـــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 17728

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 11

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2002/11/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 724 فـي 2002/8/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : روينتا ويريك جي ام بي ات�س

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : روينتا دوت�سالند جي ام بي ات�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : هريانراينويج 5 ، 63067 اوفـينبات�س ام مني ، اأملانيا 

جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اأملانيا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2015/9/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/4/29م

رقـــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 17729

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 14

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2003/1/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 730 فـي 2002/11/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : روينتا ويريك جي ام بي ات�س

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : روينتا دوت�سالند جي ام بي ات�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : هريانراينويج 5 ، 63067 اوفـينبات�س ام مني ، اأملانيا 

جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اأملانيا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2015/9/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/4/29م
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رقـــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 17730

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 21

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2003/1/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 730 فـي 2002/11/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : روينتا ويريك جي ام بي ات�س

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : روينتا دوت�سالند جي ام بي ات�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : هريانراينويج 5 ، 63067 اوفـينبات�س ام مني ، اأملانيا 

جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اأملانيا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2015/9/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/4/29م

رقـــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــــة : 17731

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 34

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2003/1/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 730 فـي 2002/11/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : روينتا ويريك جي ام بي ات�س

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : روينتا دوت�سالند جي ام بي ات�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : هريانراينويج 5 ، 63067 اوفـينبات�س ام مني ، اأملانيا 

جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اأملانيا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2015/9/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/4/29م
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�إعـــــــــالن
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 : 

م
رقــم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملـهنــــــة��شــم �ل�شــركة

155955
تواري كابو�سيكي كاي�سا

) تواري اند�سرتيز انك ( 
2009/2/10التجارة وال�سناعة

2005/4/18التجارة وال�سناعةالغربية العاملية �س.م.م 236167
1998/4/12التجارة وال�سناعة�سيتيغروب انك 317630
2007/8/22التجارة وال�سناعة�سركة �سيجا الدولية �س.م.م446612
2007/8/22التجارة وال�سناعة�سركة �سيجا الدولية �س.م.م546613
1998/10/7التجارة وال�سناعة�سيجا جيم�س كمبني ليمتد 618849

1998/11/4التجارة وال�سناعةنوريت�سيو بري�سي�سون كو 718970

2008/4/22التجارة وال�سناعة�سون �سام اإنتريبري�سي�س كو ، ليمتد 849900

2008/8/24التجارة وال�سناعةجيم - مارك ، اإنك 952991

1018067
ا�س �سي ايه هايغني

 برودكت�س ايه ب
1998/6/17التجارة وال�سناعة

1118068
ا�س �سي ايه هايغني
 برودكت�س ايه بي 

1998/6/17التجارة وال�سناعة

1218069
ا�س �سي ايه هايغني
 برودكت�س ايه بي 

1998/6/17التجارة وال�سناعة

2008/4/19التجارة وال�سناعةكناوف جيب�س.كيه جي 1349855

2008/4/19التجارة وال�سناعةكناوف جيب�س.كيه جي 1449856
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2008/4/19التجارة وال�سناعةكناوف جيب�س.كيه جي 1549857

2008/4/19التجارة وال�سناعةكناوف جيب�س.كيه جي 1649858

2008/4/19التجارة وال�سناعةكناوف جيب�س. كيه جي 1749859

2008/4/19التجارة وال�سناعةكناوف جيب�س. كيه جي 1849860

2008/4/19التجارة وال�سناعةكناوف جيب�س. كيه جي 1949861

2049899
�سركة املدبر فود 

كون�سبت�س �س.م.ل 
2008/4/22التجارة وال�سناعة

2008/6/16التجارة وال�سناعةراين ريفري�سمينت�س �س.م.ح 2151780

2008/6/16التجارة وال�سناعةراين ريفري�سمينت�س �س.م.ح 2251781

2008/6/16التجارة وال�سناعةراين ريفري�سمينت�س �س.م.ح 2351782

2008/10/19التجارة وال�سناعةمونامي كو ليمتد 2453906
2008/11/3التجارة وال�سناعةدت�س ميل كو. ليمتد 2554362
2008/11/3التجارة وال�سناعةدت�س ميل كو. ليمتد 2654363
2006/11/15التجارة وال�سناعةم�ساريع جرياب الوطنية 2742332

2817885
يل دي�سو�س بوتيك

 ديفيو�سون ا�س . ايه 
1998/5/19التجارة وال�سناعة

2951222
كينغ عبداللـه يونيفري�ستي

 اوف �سين�س اند تكنولوجي 
2008/5/24التجارة وال�سناعة

3051223
كينغ عبداللـه يونيفري�ستي

 اوف �سين�س اند تكنولوجي 
2008/5/24التجارة وال�سناعة

3151224
كينغ عبداللـه يونيفري�ستي

 اوف �سين�س اند تكنولوجي  
2008/5/24التجارة وال�سناعة
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3251225
كينغ عبداللـه يونيفري�ستي

 اوف �سين�س اند تكنولوجي  
2008/5/24التجارة وال�سناعة

3351226
كينغ عبداللـه يونيفري�ستي

 اوف �سين�س اند تكنولوجي  
2008/5/24التجارة وال�سناعة

3451227
كينغ عبداللـه يونيفري�ستي

 اوف �سين�س اند تكنولوجي  
2008/5/24التجارة وال�سناعة

3551228
كينغ عبداللـه يونيفري�ستي

 اوف �سين�س اند تكنولوجي  
2008/5/24التجارة وال�سناعة

3651229
كينغ عبداللـه يونيفري�ستي

 اوف �سين�س اند تكنولوجي  
2008/5/24التجارة وال�سناعة

3751230
كينغ عبداللـه يونيفري�ستي

 اوف �سين�س اند تكنولوجي  
2008/5/24التجارة وال�سناعة

3851231
كينغ عبداللـه يونيفري�ستي

 اوف �سين�س اند تكنولوجي  
2008/5/24التجارة وال�سناعة

3951232
كينغ عبداللـه يونيفري�ستي

 اوف �سين�س اند تكنولوجي  
2008/5/24التجارة وال�سناعة

4051233
كينغ عبداللـه يونيفري�ستي

 اوف �سين�س اند تكنولوجي  
2008/5/24التجارة وال�سناعة

4151234
كينغ عبداللـه يونيفري�ستي

 اوف �سين�س اند تكنولوجي  
2008/5/24التجارة وال�سناعة

4251235
كينغ عبداللـه يونيفري�ستي

 اوف �سين�س اند تكنولوجي  
2008/5/24التجارة وال�سناعة
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4351236
كينغ عبداللـه يونيفري�ستي

 اوف �سين�س اند تكنولوجي  
2008/5/24التجارة وال�سناعة

4451237
كينغ عبداللـه يونيفري�ستي

 اوف �سين�س اند تكنولوجي  
2008/5/24التجارة وال�سناعة

4551238
كينغ عبداللـه يونيفري�ستي

 اوف �سين�س اند تكنولوجي  
2008/5/24التجارة وال�سناعة

4651239
كينغ عبداللـه يونيفري�ستي

 اوف �سين�س اند تكنولوجي  
2008/5/24التجارة وال�سناعة

4751240
كينغ عبداللـه يونيفري�ستي

 اوف �سين�س اند تكنولوجي  
2008/5/24التجارة وال�سناعة

4851241
كينغ عبداللـه يونيفري�ستي

 اوف �سين�س اند تكنولوجي  
2008/5/24التجارة وال�سناعة

2008/6/15التجارة وال�سناعة�سينجو فارما�سيوتيكال كو ، ليمتد 4951776

5056422
�سركة البحوث وال�ستثمار 

والتطوير �س.م.ل 
2009/3/16التجارة وال�سناعة

2008/2/9التجارة وال�سناعةبيري باملان اأ�س.اأيه جيه ال تي 5148894

2008/2/9التجارة وال�سناعةبيري باملان اأ�س.اأيه جيه ال تي 5248895

2008/2/9التجارة وال�سناعةبيري باملان اأ�س.اأيه جيه ال تي 5348896

2008/2/9التجارة وال�سناعةبيري باملان اأ�س.اأيه جيه ال تي 5448897

1998/4/25التجارة وال�سناعةهوبارت ال ال �سى 5517745

2008/6/29التجارة وال�سناعةباركواي هولدينجز ليميتد 5652103

2008/6/29التجارة وال�سناعةباركواي هولدينجز ليميتد 5752104
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2008/6/29التجارة وال�سناعةباركواي هولدينجز ليميتد 5852105

2008/6/29التجارة وال�سناعةباركواي هولدينجز ليميتد 5952106

2008/3/2التجارة وال�سناعة�سي�س 88 بتي ليمتد 6049169
1998/4/4التجارة وال�سناعةا�سنب بيوفارما ليمتد6117605

1998/5/19التجارة وال�سناعة�سانوفـي6217861

1998/5/19التجارة وال�سناعة�سانوفـي6317862
2008/8/4التجارة وال�سناعة�سو�سيتي جا�س هيني�سي & كو 6452758

6549792
�سانوفـي - اأفينت�س دويت�سالند

 جي ام بي ات�س
2008/4/14التجارة وال�سناعة

6649826
تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا

 )تويوتا موتور كوربوري�سن(
2008/4/16التجارة وال�سناعة

6749827
تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا

 )تويوتا موتور كوربوري�سن(
2008/4/16التجارة وال�سناعة

6849828
تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا

 )تويوتا موتور كوربوري�سن(
2008/4/16التجارة وال�سناعة

6949867
�سانوفـي - اأفينت�س دويت�سالند

 جى ام بى ات�س
2008/4/19التجارة وال�سناعة

7049923
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى كاي�سا

 )ني�سان موتور كو ليمتد(
2008/4/26التجارة وال�سناعة

7149924
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى كاي�سا 

)ني�سان موتور كو ليمتد(
2008/4/26التجارة وال�سناعة

2008/5/18التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال.انك 7250541

2008/5/18التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال.انك 7350542
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2008/5/18التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال.انك 7450543
2008/5/18التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال.انك 7550544
2008/5/18التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال.انك 7650545
2008/5/18التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال.انك 7750546
2008/5/18التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال.انك 7850547
2008/5/18التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال.انك 7950548
2008/5/18التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال.انك 8050549
2008/5/18التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال.انك 8150550
2008/5/18التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال.انك 8250551
2008/5/18التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال.انك 8350552
2008/5/18التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال.انك 8450553
2008/5/18التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال.انك 8550554
2008/5/18التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال.انك 8650555
2008/5/18التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال.انك 8750556
2008/5/18التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال.انك 8850557
2008/5/18التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال.انك 8950558
2008/5/18التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال.انك 9050559
2008/5/18التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال.انك 9150560
2008/5/18التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال.انك 9250561
2008/5/18التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال.انك 9350562
2008/5/18التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال.انك 9450563
2008/5/18التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال. انك 9550564
2008/5/18التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال.انك 9650565
2008/5/18التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال.انك 9750566
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2008/5/18التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال.انك 9850567

2008/5/18التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال.انك 9950568

2008/5/18التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال.انك 10050569

2008/5/18التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال.انك 10150570

2008/5/18التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال.انك 10250571

2008/5/18التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال.انك 10350572

2008/5/18التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال.انك 10450573

2008/5/18التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال.انك 10550574

2008/5/18التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال.انك 10650575

2008/5/18التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال.انك 10750576

2008/5/18التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال.انك 10850577

2008/5/18التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال.انك 10950578

2008/5/18التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال.انك 11050579

2008/5/18التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال.انك 11150580

2008/5/18التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال.انك 11250581

2008/5/20التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال.انك 11351063

2008/5/20التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال.انك 11451064

2008/5/20التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال. انك 11551065

2008/5/20التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال.انك 11651066

2008/5/20التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال.انك 11751067
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2008/5/20التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال.انك 11851068

2008/5/20التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا�سيونال.انك 11951069

2008/6/14التجارة وال�سناعةكونفاتيك انك12051703

2008/6/14التجارة وال�سناعةكونفاتيك انك12151704

2008/6/14التجارة وال�سناعةكونفاتيك انك12251706

2008/6/14التجارة وال�سناعةكونفاتيك انك12351707

2008/6/14التجارة وال�سناعةكونفاتيك انك12451708

12552082
ويذرفورد تيكنولوجي
 هولدجنر ، اإل اإل �سي

2008/6/28التجارة وال�سناعة

12652083
ويذرفورد تيكنولوجي
 هولدجنر ، اإل اإل �سي

2008/6/28التجارة وال�سناعة

12752084
ويذرفورد تيكنولوجي
 هولدجنر ، اإل اإل �سي

2008/6/28التجارة وال�سناعة

12852085
ويذرفورد تيكنولوجي
 هولدجنر ، اإل اإل �سي

2008/6/28التجارة وال�سناعة

12952086
ويذرفورد تيكنولوجي
 هولدجنر ، اإل اإل �سي

2008/6/28التجارة وال�سناعة

13052087
ويذرفورد تيكنولوجي
 هولدجنر ، اإل اإل �سي

2008/6/28التجارة وال�سناعة

13152088
ويذرفورد تيكنولوجي
 هولدجنر ، اإل اإل �سي

2008/6/28التجارة وال�سناعة

-172-



اجلريدة الر�سمية العدد )1242(

م
رقــم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملـهنــــــة��شــم �ل�شــركة

13252089
ويذرفورد تيكنولوجي

 هولدجنر ، اإل اإل �سي
2008/6/28التجارة وال�سناعة

13352090
ويذرفورد تيكنولوجي

 هولدجنر ، اإل اإل �سي
2008/6/28التجارة وال�سناعة

13452091
ويذرفورد تيكنولوجي

 هولدجنر ، اإل اإل �سي
2008/6/28التجارة وال�سناعة

13552092
ويذرفورد تيكنولوجي

 هولدجنر ، اإل اإل �سي
2008/6/28التجارة وال�سناعة

13652093
ويذرفورد تيكنولوجي

 هولدجنر ، اإل اإل �سي
2008/6/28التجارة وال�سناعة

13752094
ويذرفورد تيكنولوجي

 هولدجنر ، اإل اإل �سي
2008/6/28التجارة وال�سناعة

13852095
ويذرفورد تيكنولوجي

 هولدجنر ، اإل اإل �سي
2008/6/28التجارة وال�سناعة

13952096
ويذرفورد تيكنولوجي

 هولدجنر ، اإل اإل �سي
2008/6/28التجارة وال�سناعة

14052097
ويذرفورد تيكنولوجي
 هولدجنر ، اإل اإل �سي

2008/6/28التجارة وال�سناعة

1998/6/10التجارة وال�سناعةتويو تاير اآند رابر كومباين ، مليتد 14118026

2008/6/8التجارة وال�سناعةبانو�سونك كوربوري�سن 14251649
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14351714
ميت�سوبي�سي جيدو�سا

2008/6/14التجارة وال�سناعة كوجيو كابو�سيكي كاي�سا 

14451987
تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا

2008/6/23التجارة وال�سناعة )تويوتا موتور كوربوري�سن( 

14517686
موؤ�س�سة علي ال�سيهاين

 للتجارة واملقاولت 
2018/4/24التجارة وال�سناعة

2008/4/30التجارة وال�سناعة�سوهو هاو�س ليمتد 14649965

1998/5/2التجارة وال�سناعةناف ناف 14717786

2008/3/25التجارة وال�سناعةتي ام 25 هولدينغ بي فـي 14849451

2008/3/25التجارة وال�سناعةتي ام 25 هولدينغ بي فـي 14949452

1998/5/3التجارة وال�سناعةويرلد وايد فران�سايز �س�ستيم انك 15017800

2008/9/22التجارة وال�سناعةرو�سري بارتي�سيب�سنز 15153678

1998/4/27التجارة وال�سناعةتي & ايه موبيل فونز ا�س ايه ا�س 15217760

15355932
ال�سركة ال�سعودية العاملية 

للبرتوكيماويات 
2009/2/7التجارة وال�سناعة

15455933
ال�سركة ال�سعودية العاملية 

للبرتوكيماويات 
2009/2/7التجارة وال�سناعة

2009/2/15التجارة وال�سناعةعبد الباري �ساكر امل�سموم 15556017

2008/9/27التجارة وال�سناعةفوجيان �سنومان كو، ليمتد 15653708
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ا�ستــدراك

تنــوه وزارة التجــارة وال�سناعـــــة اإلـى اأنــه قــــد وقـــع خطــاأ مـــادي عنـد ن�ســــر بيانـــات ت�سجيل 

 ،  114962 ،  114961 ،  114959 ،  114958 ،  114957 ، اأرقام )114947  التجارية  العالمـات 

114963 ، 114964 ( ، املن�ســـورة فـــــي اجلريـــدة الر�سمية العـــدد )1225( ، الــ�ســـادر بتاريـــخ 

19 ربيع الثاين 1439هـ ، املوافق 7 ينايـر 2018م ، و ) 114948 ، 114949 ، 114950 ، 114951 ، 

114952 ، 114953 ، 114955 ، 114956 ( ، املن�سورة فـــي اجلريدة الر�سمية العدد )1226( ، 

الــ�سادر بتاريــخ  26 ربيـع الثانـي 1439هـ ، املوافـق 14 يناير 2018م ، اإذ ورد العنـوان كالآتي : 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 10-4 ، دو�سومات�سي 4 ت�سوم ، تي�سو - كو اأو�ساكا - �سي - اليابان

وال�سحيـــــح هـــــــــــــو : 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 4-10 ، دو�سومات�سي 4 - ت�سوم ، تي�سو - كو ، اأو�ساكا - �سي ، اأو�ساكا 

اليابان

لــــذا لــــزم التنويــــه .
وزارة التجـارة وال�سناعـة
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جملـــــ�س املناق�صــــــات

يعلن جمل�س املناق�سات عن طرح املناق�سة املذكوره 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

2018/6/25 2018/5/17
)3000 ر.ع(
ثالثة اآالف 
ريال عماين

ال�سركــــات 
املتخ�س�ســة 
فـي االأعمـال 

املدنيــة وامل�سجلــة 
لدى جملــ�س 

املناق�ســات 
بالدرجـة املمتـازة

م�سروع تطوير 
ميناء ال�سيد 

البحري بواليـــة دبــا 
مبحافظــــة م�سنــــدم  

2018/6

املوقـع  علـى  اإ�سنــاد  خدمـة  طريـق  عـن  واملوا�سفــات  ال�سـروط  م�ستنـدات  على  احل�سـول  ميكـن 
الإلكرتوين )https//etendering.tenderboard.gov.om( , اعتبــــارا مـــــن تاريــــخ  2018/4/30م 
الدفع  بوابة  عرب  امل�ستند  قيمة  دفع  يكون  اأن  على   ، اأعـاله  باجلـدول  املذكـور  التاريـخ  حتى 

الإلكرتوين باملوقع .

م�سرفـي  �سمــــان  �ســــورة  فـــي  موؤقتـــا  تاأمينـــا  عطاءاتهـــا  مــع  ترفــق  اأن  ال�سركات  جميع  على 
مــن قيمة  عــن )%1(  ال�سلطنــة ل يقل  فـي  العاملة  البنوك  اأحد  �سيــك م�ســـدق عليـــه من  اأو 
العطاء معنونا با�سـم معايل رئيــ�س جملـــ�س املناق�ســـات و�ســـاري املفعـــول ملـــدة )90( يومـــا من 
تاريخ تقدمي العطاءات وكل عطاء ل 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 .

قبل  اأعاله  املذكور  الإلكرتوين  املوقـع  علـى  اإ�سنــاد  خدمـة  طريق  عن  العطاءات  تقدمي  يجب 
ال�ساعة العا�سرة من �سباح اليوم املحدد لتقديــم العطـــاءات ، ولن يعتد بالعطاءات املقدمة بعد 

هذا امليعاد اأيا كانت اأ�سباب التاأخري . 
ن�سبة  اأكرب  على  عطاوؤها  ي�ستمل  التي  املوؤ�س�سات  اأو  لل�سركات  الإ�سناد  فـي  الأف�سلية  �ستعطى 

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

-176-



اجلريدة الر�سمية العدد )1242(

املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دملا لل�سناعات احلديدية �ش.م.م
يعلـن املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون - اأنـــه يقـوم بت�سفـية �سركـــة دملا لل�سناعات 
احلديدية �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1027433 ، وفقا لتفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/4/2م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
اخلوير - خلف بنك م�سقط - بناية �سماء حفيت

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع احلارثي
هاتـف رقــم : 24484107 فاك�ش رقم : 24484726 

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�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم ال�سباح املتحدة �ش.م.م

اأنـــه يقـوم بت�سفـية �سركـــة ن�سيم ال�سباح  يعلـن املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون - 
اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1116966 ، وفقا لتفاق  املتحدة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/3/27م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
اخلوير - خلف بنك م�سقط - بناية �سماء حفيت

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع احلارثي
هاتـف رقــم : 24484107 فاك�ش رقم : 24484726 

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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�سركة عبدالر�سا وعبداللـه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيدلية العائلة �ش.م.م
اأنـها تقـــوم بت�سفـيــة  تعلـن �سركة عبدالر�سا وعبداللـه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
�سركـــة �سيدلية العائلة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـــاري بالرقـم 1215946 ، 
وفقــــــا لتفـــاق ال�سركــــاء املـــــوؤرخ 2018/2/7م ، وللم�سفـيـــــة وحدهـــــــا حــــق متثيــــل الــــ�سركـة 
التي تتعلق  امل�سفـية فـي كافة الأمور  ، وعلـــى اجلميع مراجعة  الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
بناية الأفق - الطابق الثاين - مكتب رقم : 25

هاتـف رقــم : 24695992 فاك�ش رقم : 24695991 
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�سفــية

مكتب هالل ال�سابقي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رتاج ال�سرق الأو�سط للتجارة �ش.م.م
يعلـن مكتب هالل ال�سابقــي للمحامــاة وال�ست�ســارات القانونيــة اأنـه يقـــوم بت�سفـيـــة �سركـــــة 
بالرقم  الـتجـاري  ال�سجل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م  للتجارة  الأو�سط  ال�سرق  رتـــاج 
متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2017/11/14م  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،  1016429
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 : 566 ر.ب : 113

هاتـف رقم : 24128359 فاك�ش رقــم : 24128358
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�سفــي
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مكتب �سامل اخل�سيبي لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل الروي�سي التجارية �ش.م.م
يعلـن مكتب �سامل اخل�سيبي لتدقيق احل�سابات اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سامل الروي�سي 
التجارية �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1706659 ، وفقا لتفاق 
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 الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
القرم - بناية الرائد - الطابق الأول - مكتب رقم : 28

�ش.ب : 428 ر.ب : 131
هاتف رقم : 24665355 فاك�ش رقــم : 24665350

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�سفــي

ر�ساء بنت علي بن ح�سن ال�سعدية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ساتني العريق للتجارة واملقاولت - ت�سامنية
تعلـن ر�ساء بنت علي بن ح�سن ال�سعدية اأنــها تقـوم بت�سفـية �سـركة ب�ساتني العريق للتجارة 
واملقــــاولت - ت�سامنيـــة ، وامل�سجلـــــة لـدى اأمــانـــة ال�سـجــــل الـتجـــاري بالرقـــــم 3174158 ، 
، وللم�سفية وحدها حق متثيــل ال�سركة فـي  وفقــا لتفــــــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/27م 
تتعلـق  التــي  الأمـور  كافـة  فـي  امل�سفـية  اجلميـع مراجعة  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�سفيــــة 

باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب : 260 ر.ب : 323  
هاتـف رقــم : 99240024

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�سفــية
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عبداللـه بن اأحمد بن علي الذهلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة الباطنة لالأعمال اللوج�صتية واملقاوالت - تو�صية

يعلــن عبداللـــه بن اأحــمــد بن علــي الذهلــي اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركــــة الباطنـــة للأعمـــال 
اللوج�ستية واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم 1009704 ، 
وللم�سفــــي وحـــده حق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمـــام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 72 ر.ب : 325 

هاتـف رقــم : 99332293
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

عبدالرحمن بن عبداللـه بن �صاملني الفار�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة عبدالرحمن بن عبداللـه بن �صاملني الفار�صي وولده - ت�صامنية

اأنـــه يقــــوم بت�سفـــــيــــة �سركــــــــة  يعلــــــــن عبدالرحمـــن بـــن عبداللـه بــــن �سامليــــن الفار�ســـــي 
اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، ت�سامنية   - وولده  الفار�سي  �ساملني  بن  عبداللـه  بن  عبدالرحمن 
ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 3145409 ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركــــة فـــي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
واليـة �صحار - مركز الوالية

�ص.ب : 518 ر.ب : 311 
هاتـف رقــم : 99832929

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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مازن بن ال�صبع بن علي ال�صعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة القطب االأو�صط للتجارة - ت�صامنية
يعلن مازن بن ال�سبع بن علي ال�سعيدي اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة القطب االأو�سط للتجارة - 
ت�سامنيـــة ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـــل التجـــاري بالرقــــم 1220174 ، 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 عربي - مركز الوالية

�ص.ب : 27 ر.ب : 321 
هاتـف رقــم : 98260772

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

خالد بن �صامل بن مانع اجلهوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االرتقاء املا�صية للتجارة واملقاوالت �ص.م.م
يعلـن خالد بن �سامل بن مانع اجلهوري اأنـه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركــــة االرتقاء املا�سية للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلــــــة لــــــدى اأمــانـــة ال�سجــــل الـتجاري بالــرقـــــم 1151754 ، وفقـــــا 
التفاق ال�ســــركـاء املــــوؤرخ 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 ال�صويق - حمافظة �صمال الباطنة 

�ص.ب : 89 ر.ب : 316 
هاتـف رقــم : 99527871

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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بدر بن نا�صر بن زايد الربيعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة �صماء البداية احلديثة للتجارة واملقاوالت - تو�صية

احلديثة  البداية  �سماء  �سركــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـــه  الربيعي  زايد  بن  نا�سر  بن  بدر  يعلن 
للتجارة واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمــانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1176285 ، 
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 ال�صويق - مركز الوالية

�ص.ب : 111 ر.ب : 316 
هاتـف رقــم : 95233867

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

علي بن حممد بن �صعيد النوفلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صحار االأهلية �ص.م.م
يعلـن علي بن حممد بن �سعيد النوفلي اأنه يقـوم بت�سفـية �سركـة �سحار االأهلية �ش.م.م ، 
وامل�سجلـــة لــدى اأمانــــــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بـــالـرقــــــــم 3205410 ، وللم�ســفــــي وحــــده 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 �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب : 413 ر.ب : 311 
هاتـف رقــم : 99008873

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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خليفة بن فا�صل بن �صامل ال�صبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة خليفة بن فا�صل ال�صبلي  وولده للتجارة - تو�صية

اأنـه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركة خليفة بن فا�سل  يعلـــن خليفــة بن فا�ســــل بن �سالــم ال�سبلــي 
بالــرقــــم   الـتجــــــاري  ال�سجــــل  اأمــانـــة  لــــدى  ، وامل�سجلـــة  ال�سبلي وولده للتجارة - تو�سية 
3171442 ، 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 : 
�ص.ب : 99 ر.ب : 311 

هاتـف رقــم : 92915246
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

خليفة بن �صيف بن �صامل البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع اأبو حمد البادي املميزة �ص.م.م
يعلن خليفة بن �سيف بن �سامل البادي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة م�ساريع اأبو حمد البادي 
وللم�سفـي   ،  1012406 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانة  لــدى  وامل�سجــلـة   ، �ش.م.م  املميزة 
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 �صحار - مركز الوالية

هاتـف رقــم : 95308088
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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اأحمد بن حممد بن علي الكلباين 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الوارد الع�صرية للتجارة �ص.م.م
يعلن اأحمد بن حممد بن علي الكلباين اأنـه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركة الوارد الع�سرية للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمــانـــة ال�سجــــل الـتجــــــاري بالــرقــــم  1186732 ، 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 �صحار - مركز الوالية

�ص.ب : 321 ر.ب : 311 
هاتـف رقــم : 99367399

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة اأحمد بن حممد بن علي الكلباين و�صريكه للتجارة - ت�صامنية
اأحمد بن حممد بن  اأنـه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركة  اأحمد بن حممد بن علي الكلباين  يعلن 
علي الكلباين و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمــانـــة ال�سجــــل الـتجــــــاري 
بالــرقــــم  3149463 ، 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 �صحار - مركز الوالية
�ص.ب : 321 ر.ب : 311 
هاتـف رقــم : 99367399

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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اأحمد بن عبداللـه بن �صعيد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املجرة خلدمات احلا�صب االآيل �ص.م.م
يعلن اأحمد بن عبداللـه بن �سعيد املعمري اأنــه يقوم بت�سفية �سـركـة املجرة خلدمات احلا�سب 
االآيل �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1683730 ، 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 : 
 �ص.ب : 2332 ر.ب : 111 
هاتـف رقــم : 98507953

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

هالل بن حمد بن هالل املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ح�صون حيبي للتجارة - تو�صية
يعلـن هلل بن حمد بن هلل املعمري اأنه يقـــوم بت�سفيـة �سـركـة ح�سون حيبي للتجارة - 
وللم�سفـي   ،  3136841 بالرقــــم  الـتجــــــاري  ال�سجــــل  اأمانـــــــة  لـــدى  وامل�سجلــــــة   ، تو�سيــــة 
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 �صحم - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب : 30 ر.ب : 319 
هاتـف رقــم : 99454549

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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�صعيد بن حممد بن �صامل العي�صائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ينابيع وادي عاهن للتجارة - ت�صامنية
اأنــــه يقوم بت�سفـية �سركة ينابيع وادي عاهن  يعلـــن �سعيد بن حممد بن �سامل العي�سائي 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لـدى اأمـانة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقـم 3224694 ، 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 : 
 �ص.ب : 579 ر.ب : 311 
هاتـف رقــم : 99860608

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

حمود بن �صامل بن حميد ال�صعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جواهر البداية للتجارة - ت�صامنية
البدايــــة  اأنـه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركــــة جواهـــر  ال�سعيدي  يعلـــن حمود بن �سامل بن حميد 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  3229564 ، 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 : 
�ص.ب : 152 ر.ب : 316

هاتـف رقــم : 91459512
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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اأ�صعد بن �صعيد بن علي املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة اأ�صعد بن �صعيد بن علي املعمري و�صريكه للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

اأ�سعد بن �سعيد بن علي  اأنه يقــوم بت�سفـية �سركة  اأ�سعد بن �سعيد بن علي املعمري  يعلن 
املعمري و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لــدى اأمـانـة ال�سجـــــل الـتجــاري 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فــــي  ال�سركـة  وحــــده حق متثيـــل  وللم�سفــــي   ،  1074087 بالرقـــم 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
 �ص.ب : 470 ر.ب : 319  
هاتـف رقــم : 98898933

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

حممد بن نا�صر بن �صعيد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جنم القمر العاملية �ص.م.م
يعلن حممد بن نا�سر بن �سعيد املقبايل اأنه يقــــــوم بت�سفيــــة �سركـــة جنم القمر العاملية 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقـــم 1028057 ، وللم�سفـــي وحـــده 
فـي  امل�سفـي  وعلى اجلميـع مراجعة   ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�سفيــــة  فـــي  ال�سركــة  حـــق متثيــــل 

كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
�ص.ب : 1112 ر.ب : 114  
هاتـف رقــم : 92282581

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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يو�صف بن �صاهني بن عبداللـه البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة نخيل جمي�ص للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
نخيل جمي�ش  �سركـــة  بت�سفية  يقــــــوم  اأنه  البلو�سي  عبداللـه  بن  �ساهني  بن  يو�سف  يعلن 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سـجــل الـتجـاري بالرقـم 1061023 ، 
وللم�سفــــي وحـــــده حــــــق متثيــــل ال�سركـــــــة فـــي الت�سفيــــــة اأمــــــام الغـــيـــــــر ، وعلـــى اجلميــــــع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
�ص.ب : 428 ر.ب : 311  
هاتـف رقــم : 99018689

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

مرمي بنت عبداللـه بن �صامل الطور�صية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع النيادي الوطنية - تو�صية
تعلـن مرمي بنت عبداللـه بن �سامل الطور�سية اأنــها تقـوم بت�سفـية �سـركة م�ساريع النيادي 
الوطنية - تو�سية  ، وامل�سجلــة لـدى اأمــانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم 1102405 ، وللم�سفية 
وحدها حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـية 

فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
�ص.ب : 44 ر.ب : 311  

هاتـف رقــم : 92288453
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــية
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خالد بن ق�صيب بن خلف الكعبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة ق�صيب بن خلف بن ق�صيب الكعبي وولده للتجارة - ت�صامنية

يقـــوم بت�سفيــة �سركــة ق�سيب بن خلف بن  اأنــه  الكعبي  يعلـن خالد بن ق�سيب بن خلف 
ق�سيــب الكعبـــي وولــده للتجــارة - ت�سامنيـــة ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـــة ال�سـجــــل الـتجــاري 
بالرقـــم 3139654 ، وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفية اأمام الغـــري ، وعلى 
اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :

والية �صنا�ص - حمافظة �صمال الباطنة
�ص.ب : 25 ر.ب : 324  

هاتـف رقــم : 99888969
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

حمفوظ بن خمي�ص بن �صامل املخمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رمي الطريف للتجارة - ت�صامنية
يعلـــن حمفوظ بن خمي�ش بن �سالـــم املخمـــري اأنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة ريـــم الطريــف 
 ،  1019754 بالرقـــــم  الـتجـــاري  ال�سـجـــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�سجلـــــة   ، ت�سامنيـــة   - للتجــارة 
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 �صنا�ص - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب : 215 ر.ب : 314 
هاتـف رقــم : 99027619

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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حمدان بن علي بن حمدان الرو�صدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة حمدان بن علي بن حمدان الرو�صدي و�صريكه للتجارة - ت�صامنية

يعلــن حمدان بن علي بن حمدان الرو�سدي اأنـه يقـوم بت�سفـيــة �سركة حمدان بن علي بن 
حمدان الرو�سدي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـاري 
بالرقـم 3207366 ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمــام الغـري ، وعلى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركة علــى العنوان االآتـي : 

والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة 
�ص.ب : 224 ر.ب : 311
هاتف رقم : 99782250

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

علي بن اأحمد بن علي البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بحور املنقل للتجارة - ت�صامنية
يعلــن علــي بــن اأحمــد بن علــي البلو�ســي اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركــة بحـور املنقـل للتجــارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقـم 1072360 ، وللم�سفــي وحــده 
حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمــام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركة علــى العنوان االآتـي : 
والية �صحم  - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب : 480 ر.ب : 319
هاتف رقم : 92293302

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي 
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مال اللـه بن اأحمد بن علي ال�صيزاوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
ل�صركة �صالح ومال اللـه اأبناء اأحمد بن علي ال�صيزاوي - ت�صامنية

يعلـن مــال اللـه بــن اأحمــد بن علــي ال�سيزاوي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـة �سالح ومال اللـه 
الـتجـــاري  ال�سجــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنيــة   - ال�سيزاوي  علـي  بـن  اأحمـــد  اأبناء 
 ، الغـري  اأمــام  الت�سفـية  فـــي  ال�سركـــة  حــق متثيــل  وحــده  وللم�سفــي   ، بالرقــــم 3126340 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركة علــى العنوان 

االآتـي : 
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة 

�ص.ب : 669 ر.ب : 311
هاتف رقم : 94700652

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

�صعاد بنت جمعة بن مبارك احلب�صية 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صم�ص ال�صفاء �ص.م.م
ال�سفاء   �سم�ش  �سـركة  بت�سفـية  تقـوم  اأنــها  احلب�سية  مبارك  بن  جمعة  بنت  �سعاد  تعلـن 
�ش.م.م  ، وامل�سجلــة لـدى اأمــانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم 1797115 ، وفقــا التفـاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/1م ، وللم�سفية وحدها حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، 
وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـية فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
املعبيلة - حمافظة م�صقط
�ص.ب : 659 ر.ب : 121  
هاتـف رقــم : 95062256

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــية

-191-



اجلريدة الر�سمية العدد )1242(

جا�سم بن �سحي بن را�سد ال�سعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البحارة للم�ساريع املتكاملة �ش.م.م
للم�ساريع  البحارة  �سركــــة  بت�سفية  يقـــوم  اأنه  ال�سعدي  را�سد  بن  �سحي  بن  جا�سم  يعلن 
اأمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم 1061230 ، وللم�سفي  املتكاملة �ش.م.م  ، وامل�سجلـة لدى 
وحـــده حـــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
�ش.ب : 78 ر.ب : 319  

هاتـف رقــم : 92949193
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�سفــي

حارث بن من�سور بن �سيف ال�سرجي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�سر العرب املتكاملة �ش.م.م
يعلـــن حارث بن من�سور بن �سيف ال�سرجي اأنه يقـوم بت�سفـية �سركـة ج�سر العرب املتكاملة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمـانة ال�سـجــل الـتجـاري بـالرقـــم 1163067 ، وفقــا لتفـاق ال�سركاء 
 ، الغـــيـــر  اأمـــام  ، وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة  املوؤرخ 2018/3/28م 
وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

الآتـي :
�ش.ب : 111 ر.ب : 113 
هاتـف رقــم : 98291000

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�سفــي
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دروي�ص بن حبيب بن حميد البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة موارد اأفـي �ص.م.م
يعلــن دروي�ش بن حبيب بن حميد البلو�سي اأنـه يقـــوم بت�سفـية �سركة موارد اأفـي �ش.م.م ، 
وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سـجــــل الـتجــــاري بالرقــــم 1578804 ، وللم�سفي وحده حق متثيــل 
ال�سركة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغري ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي 

تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
�ص.ب : 81 ر.ب : 100 

هاتـف رقــم : 99310941
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

يون�ص بن نا�صر بن خليفة ال�صاحلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبناء ال�صاحلي ال�صاملة للتجارة - ت�صامنية
ال�ساحلي  اأبناء  �سركــة  بت�سفـيـــة  يقــوم  اأنــه  ال�ساحلي  خليفة  بن  نا�سر  بن  يون�ش  يعلــن 
اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم 1169748 ،  ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى 
فـي  ال�سركـة  متثيــــل  حـــق  وحــده  وللم�سفـــي   ، 2018/2/18م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا 
الت�سفـية اأمــام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال 

ال�سركة علــى العنوان االآتـي : 
والية ال�صويق - حمافظة �صمال الباطنة 

�ص.ب : 279 ر.ب : 315
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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علي بن عبيد ال�صيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية لل�صركة الوطنية لتجارة ال�صخور �ص.م.م
يعلـن علي بن عبيد ال�سيابي اأنـه يقـوم بت�سفـية ال�سركة الوطنية لتجارة ال�سخور �ش.م.م ، 
وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1069836 ، وفقــا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  ،وللم�سفـي  2018/2/11م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

اخلوير - حمافظة م�صقط
هاتـف رقــم : 95566664

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

خالد بن حمد اخلرو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة تو�صيل العاملية �ص.م.م
 ، العاملية �ش.م.م  اأنــه يقـــــوم بت�سفيــــة �سركــــــة تو�سيل  يعلــن خالـــد بن حمــــد اخلرو�سي 
املوؤرخ  ال�سركاء  ، وفقــا التفاق  الـتجــاري بالرقـــم 1071236  ال�سـجـل  اأمانة  وامل�سجلــة لدى 
، وعلى  الغـــيـــر  اأمـــام  ، وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة  2018/3/19م 
اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :

احليل اجلنوبية - مبنى رقم : 229
�ص.ب : 652 ر.ب : 131 احلمرية  

هاتـف رقــم : 98888851
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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اإقبال بن عبداملجيد بن ناجمان البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبناء ناجمان الوطنية �ص.م.م
ناجمان  اأبناء  �سركة  بت�سفية  يقـوم  اأنـه  البلو�سي  ناجمان  بن  عبداملجيد  بن  اإقبال  يعلـــن 
الوطنية �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقـــم 1240298 ، وفقــا التفــــاق 
اأمـــام  الت�سفيــــة  ال�سركة فـي  ، وللم�سفي وحده حق متثيــل  املوؤرخ 2018/3/28م  ال�سركاء 
الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
�ص.ب : 355 ر.ب : 114  
هاتـف رقــم :  99242732

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

ح�صني بن علي بن م�صعود الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مرتفعات حي املدينة �ص.م.م
يعلـن ح�سني بن علي بن م�سعود الهنائي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركــة مرتفعات حي املدينة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقـم 1236614 ، وفقــا التفــــاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/15م ، 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 :

والية بو�صر - حمافـظــة م�صقط
�ص.ب : 234 ر.ب : 114  
هاتـف رقــم : 92929999

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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بدر بن نا�صر بن �صيف الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املن�صار املا�صي �ص.م.م
 ، �ش.م.م  املا�سي  املن�سار  �سركـة  بت�سفيــة  يقـوم  اأنــه  الهنائي  �سيف  بن  نا�سر  بن  بدر  يعلـن 
وامل�سجلة لــدى اأمانـة ال�سـجـل الـتجـاري بالرقـم 1149381 ، وفقــا التفــــاق ال�سركاء املوؤرخ 
، وعلى  الغـــيـــر  اأمـــام  ، وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة  2018/2/28م 
اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :

هاتـف رقــم : 97122997
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

�صالح بن عبيد بن حميد الرا�صدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأ�صالة �صمد �ص.م.م
يعلن �سالح بن عبيد بن حميد الرا�سدي اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركـة اأ�سالة �سمد �ش.م.م ، 
وامل�سجلـة لــدى اأمانـــة ال�سـجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1047300 ، وللم�سفي وحده حق متثيــل 
ال�سركة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التـي 

تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
�ص.ب : 443 ر.ب : 112  
هاتـف رقــم : 92809555

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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اإبراهيم بن حممد بن عبداللـه البو�صعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صلطان واإبراهيم للخدمات الطبية �ص.م.م
يعلن اإبراهيم بن حممد بن عبداللـه البو�سعيدي اأنه يقوم بت�سفية �سركة �سلطان واإبراهيم 
للخدمات الطبية �ش.م.م  ، وامل�سجلـة لـدى اأمانة ال�سـجـل الـتجــاري بالرقـــم 1101850 ، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/4م ، 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 :
�ص.ب : 963 ر.ب : 132

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

علي بن �صعيد بن را�صد الفراجي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الفار�صي والفراجي للتجارة - ت�صامنية
والفراجي  الفار�ســي  �سركـــة  بت�سفيــة  يقـــوم  اأنه  الفراجي  را�سد  بن  �سعيد  بن  علي  يعلن 
وفقـــا   ، بالرقــــم 1147925  الـتجاري  ال�سـجـل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/7م ، 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 :
هاتـف رقــم : 99181981

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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�صامل بن �صعيد بن جعروف التوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اخلليج خلدمات التدريب - تو�صية
اأنـــه يقـوم بت�سفية �سركـــــة اخلليـــج خلدمـــات  التوبـي  �سعيــد بن جعروف  �سالــم بن  يعلن 
التدريب - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1795260 ، وفقا التفـاق 
ال�سركاء املــــوؤرخ 2018/2/12م ، 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 نزوى - حمافـظــة الداخلية

�ص.ب : 99 ر.ب : 616
هاتـف رقــم : 99433498

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

خمي�ص بن را�صد بن خمي�ص العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مرتفعات خميلة للتجارة - ت�صامنية
يعلــن خميــ�ش بن را�ســـد بن خميــ�ش العبــري اأنه يقــــوم بت�سفية �سركـــة مرتفعات خميلة 
وفقــا   ،  1029010 بالرقـم  الـتجاري  ال�سـجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلـــة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/27م ، 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 بهالء - حمافـظــة الداخلية

�ص.ب : 473 ر.ب : 612 
هاتـف رقــم : 99418415

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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�صليمان بن خلفان بن نا�صر ال�صيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة م�صتقبل الر�صيل للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

الر�سيل  �سـركـة م�ستقبل  يقـــوم بت�سفـية  اأنــه  ال�سيابي  �سليمان بن خلفان بن نا�سر  يعلـن 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقم 1039557 ، 
، وللم�سفي وحـــده حق متثيـــــل ال�سركــــــة فـي  املوؤرخ 2018/2/20م  وفقا التفاق ال�سركـــاء 
تتعلـق  التــي  االأمـور  كافـة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميـع  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�سفيــــة 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
واليـة ال�صيب - حمافظة م�صقط

هاتـف رقــم : 92622162
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

يو�صف بن م�صعد بن عبيد البطا�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع يو�صف ويون�ص التجارية �ص.م.م
يعلن يو�سف بن م�سعد بن عبيد البطا�سي اأنه يقـوم بت�سفية �سـركة م�ساريع يو�سف ويون�ش 
وفقا   ،  1099454 بالرقـــم  الـتجــــاري  ال�سـجــــل  اأمانة  لدى  وامل�سجلـــــة   ، �ش.م.م  التجارية 
الت�سفيـة  فـي  ال�سركة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفي   ، 2018/3/1م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق 
اأمـام الغـــيـر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
واليـة بدبد - حمافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 98001931
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي 
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هدى بنت حارث بن حممد احلديدية 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع حي الرتاث املتحدة - ت�صامنية   
تعلـن هدى بنت حارث بن حممد احلديدية  اأنــها تقـــوم بت�سفـية �سـركـة م�ساريع حي الرتاث 
 ،  5150906 بالرقـــــم  الـتجــــاري  ال�سـجــــل  اأمــانـــــة  لـــــدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية   - املتحدة 
ال�سركة فـي  ، وللم�سفية وحدها حق متثيــل  املوؤرخ 2018/3/26م  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 نزوى - حمافـظــة الداخلية

�ص.ب : 586 ر.ب : 611 
هاتـف رقــم : 92030867

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــية

حميد بن حممد بن حميد القا�صمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مروج �صمائل الذهبية - ت�صامنية 
يعلن حميد بن حممد بن حميد القا�سمي اأنه يقـوم بت�سفيـة �سـركـة مروج �سمائل الذهبية - 
وفــقـــا التفــاق   ،  1291806 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سـجل  اأمـانــة  لـدى  وامل�سجلـــة   ، ت�سامنية  
اأمـــام  الت�سفيــــة  فـي  ال�سركة  وحـــده حق متثيــل  وللم�سفي   ، املوؤرخ 2018/3/1م  ال�سركاء 
الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
واليـة �صمائل - حمافـظــة الداخلية

هاتـف رقــم : 99433426
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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حممد بن �صامل بن حمدان ال�صكيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع الدليل الذهبية - ت�صامنية
الدليل  م�ساريع  �سـركـة  بت�سفيـة  يقـــوم  اأنه  ال�سكيلي  حمدان  بن  �سامل  بن  حممد  يعلـن 
الذهبية - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـــــة ال�سجـل الـتجـــاري بالرقــــم 1019721 ، وفقــا 
التفـاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/26م ، 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 : 
والية بهالء  - حمافـظــة الداخلية

هاتـف رقــم : 93939366
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

ح�صام بن اأن�ص بن عائل ال�صعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأ�صا�ص االإعمار الوطنية �ص.م.م
الوطنية  االإعمار  اأ�سا�ش  اأنه يقوم بت�سفية �سركة  ال�سعدي  اأن�ش بن عائل  يعلن ح�سام بن 
التفـــاق  وفقــــا   ،  1080570 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سـجل  اأمانــة  لـدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م 
ال�ســـركاء املـــوؤرخ 2018/3/1م ، 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 :
واليـة �صمائل - حمافـظــة الداخلية

هاتـف رقــم : 99559409
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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عمار بن يا�صر بن م�صعود الداوودي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الرائد للم�صاريع املتميزة - ت�صامنية  
اأنــــه يقـــوم بت�سفـيــة �ســـركـة الرائد للم�ساريع  يعلـــن عمار بن يا�سر بن م�سعود الداوودي 
املتميزة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقـــم 1082853 ، وفقــا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/12م ، 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 اإزكي - حمافـظــة الداخلية

هاتـف رقــم : 98956806
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

�صليمان بن �صيف بن علي احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة حمود و�صليمان اأبناء �صيف احلارثي للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

اأبناء  �سـركـة حمود و�سليمان  اأنه يقوم بت�سفيـة  �سليمان بن �سيف بن علي احلارثي  يعلن 
الـتجاري  ال�سـجل  اأمانــة  لـدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - واملقاوالت  للتجارة  �سيف احلارثي 
حـــق  وحده  وللم�سفي   ، 2018/2/13م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقــا   ،  1068023 بالرقم 
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 القابل - حمافـظــة �صمال ال�صرقية

�ص.ب : 140 ر.ب : 419
هاتـف رقــم : 99040018 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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عامر بن �صعيد بن �صويعد ال�صيفي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة ينابيع اجلزيرة اخل�صراء للتجارة واملقاوالت - تو�صية

يعلـــن عامـــر بن �سعيـــد بن �سويعــــد ال�سيفــي اأنــه يقــــــــوم بت�سفـيــة �سـركـــة ينابيع اجلزيرة 
اخل�سراء للتجارة واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقـــم 
1171660 ، 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 :
�ص.ب : 400 ر.ب : 70

هاتـف رقــم : 92600667
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

�صالح بن غافل بن ف�صيل الغازي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة �صالح بن غافل الغازي ونا�صر بن خامت البلو�صي للتجارة - ت�صامنية 

يعلـــن �سالح بن غافل بن ف�سيل الغازي اأنه يقـــوم بت�سفيـــة �سـركــة �سالح بن غافل الغازي 
ونا�سر بن خامت البلو�سي للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سـجل الـتجــاري 
حق  وحــده  وللم�سفــي   ، 2018/4/12م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقــا   ،  6054978 بالرقـــم 
كافـة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميـع  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�سفيــــة  فـي  ال�سركة  متثيــل 

االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
واليـة اإبراء - حمافـظــة �صمال ال�صرقية

هاتـف رقــم : 92527264
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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�صلطان بن حممد بن �صلطان الهادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ورثة حممد بن �صلطان الهادي للتجارة - تو�صية
يعلن �سلطان بن حممد بن �سلطان الهادي اأنه يقـوم بت�سفـية �سـركـة ورثة حممد بن �سلطان 
الهادي للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقم 1248430 ، وفقـــا 
التفـــاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 2018/3/5م ، وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة 
اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
واليـة اإبراء - حمافـظــة �صمال ال�صرقية

هاتـف رقــم : 92741147
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

�صامل بن عبداللـه بن حممد احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع الطموح الواعدة للتجارة - ت�صامنية
يعلـــن �سامل بن عبداللـه بن حممد احلارثي اأنه يقـــوم بت�سفيـــة �سـركــة م�ساريع الطموح 
الواعدة للتجارة - ت�سامنية  ، وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سـجل الـتجــاري بالرقـــم 1103096 ، 
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 :
�ص.ب : 55 ر.ب : 400 

هاتـف رقــم : 99613883
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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حممد بن را�صد بن حم�صن امل�صكري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع االأفنان احلديثة للتجارة  
االأفنان  م�ساريع  �سـركـــة  بت�سفـيــة  يقـوم  اأنــه  امل�سكري  حم�سن  بن  را�سد  بن  حممد  يعلـن 
وفقــا   ،  1054847 بالرقـــــم  الـتجــاري  ال�سـجــــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، للتجارة  احلديثة 
التفـــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/26م ، 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 �صمال ال�صرقية

هاتـف رقــم : 99469122
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

حممد بن عبيد بن عامر العمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة نا�صر وحممد اأبناء عبيد العمري للتجارة 

يعلـــن حممد بن عبيد بن عامر العمري اأنه يقـــوم بت�سفيـــة �سـركــة نا�سر وحممد اأبناء عبيد 
العمري للتجارة ، وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سـجل الـتجـاري بالرقـم 1052595 ، وللم�سفــي 
وحـــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
واليـة بدية - حمافـظــة �صمال ال�صرقية

هاتـف رقــم : 92671115
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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خالد بن تعيب بن خمي�ص املحاجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأعايل اخلو�ص للتجارة واملقاوالت �ص.م.م
يعلـــن خالــد بن تعيــب بن خميــ�ش املحاجــري اأنه يقـــوم بت�سفيـــة �سـركــة اأعالــي اخلــو�ش 
 ، بالرقـم 1013999  الـتجــاري  ال�سـجل  اأمانــة  لـدى  وامل�سجلـة   ، واملقاوالت �ش.م.م  للتجارة 
فـي  ال�سركة  متثيــل  حق  وحـــده  وللم�سفــي   ، 2018/3/15م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقــــا 
تتعلـق  التــي  االأمـور  كافـة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميـع  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�سفيــــة 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية جعالن بني بو علي - حمافـظــة جنوب ال�صرقية

�ص.ب : 127 ر.ب : 416 
هاتـف رقــم : 95426998 - فاك�ص رقم : 25553828

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صهول االأ�صخرة اجلديدة للتجارة - ت�صامنية

يعلـــن خالــد بن تعيــب بن خميــ�ش املحاجــري اأنه يقـــوم بت�سفيـــة �سـركــة �سهول االأ�سخرة 
اجلديدة للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سـجل الـتجاري بالرقـم 1168501 ، 
ال�سركة فـي  ، وللم�سفــي وحـــده حق متثيــل  املوؤرخ 2018/3/28م  ال�سركـــــاء  وفقــــا التفاق 
تتعلـق  التــي  االأمـور  كافـة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميـع  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�سفيــــة 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية جعالن بني بو علي - حمافـظــة جنوب ال�صرقية

�ص.ب : 127 ر.ب : 416 
هاتـف رقــم : 95426998 - فاك�ص رقم : 25553828

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة درة ي�صنت للتجارة - تو�صية

يعلـــن خالــد بن تعيــب بن خميــ�ش املحاجــري اأنه يقـــوم بت�سفية �سـركــة درة ي�سنت للتجارة - 
تو�سية ، وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سـجل الـتجــاري بالرقـم 1178721 ، وفقــــا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/11م ، وللم�سفــي 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 :
والية جعالن بني بو علي - حمافـظــة جنوب ال�صرقية

�ص.ب : 127 ر.ب : 416 
هاتـف رقــم : 95426998 - فاك�ص رقم : 25553828

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جمعة را�صد و�صريكته للتجارة - تو�صية

يعلـــن خالـــد بن تعيــــب بن خميـــــ�ش املحاجــــري اأنــــه يقــــوم بت�سفيـــة �سـركـــــة جمعـــة را�ســــد 
و�سريكته للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانــة ال�سـجـــل الـتجـــاري بالرقـم 1228737 ، 
وللم�سفــي 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 :
والية جعالن بني بو علي - حمافـظــة جنوب ال�صرقية

�ص.ب : 127 ر.ب : 416 
هاتـف رقــم : 95426998 - فاك�ص رقم : 25553828

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صعلة ال�صاعدة للتجارة - تو�صية

يعلـــن خالــد بن تعيــب بن خميــ�ش املحاجــري اأنه يقـــوم بت�سفية �سـركــة ال�سعلة ال�ساعدة 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سـجل الـتجــاري بالرقـم 1156612 ، وللم�سفــي 
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 :
والية جعالن بني بو علي - حمافـظــة جنوب ال�صرقية

�ص.ب : 56 ر.ب : 416 
هاتـف رقــم : 99180017 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

�صاعد بن �صامل بن �صاعد املقحو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة اأبو دنيا املقحو�صي لبيع و�صراء احلديد اخلردة - تو�صية

يعلـــن �ساعد بن �سامل بن �ساعد املقحو�سي اأنه يقـــوم بت�سفيـــة �سـركــة اأبو دنيا املقحو�سي 
لبيع و�سراء احلديد اخلردة - تو�سية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانــة ال�سـجـــل الـتجـــاري بالرقـم 
وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�سفيــــة  فـي  ال�سركة  متثيــل  حق  وحـــده  وللم�سفــي   ،  1116267
اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :

�ص.ب : 14 ر.ب : 416 
هاتـف رقــم : 92323102 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

-208-



اجلريدة الر�سمية العدد )1242(

�صليمة بنت خمي�ص بن �صامل ال�صعيبية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ربوع قلهات للتجارة - ت�صامنية
قلهات  ربوع  �سـركة  بت�سفـيـــة  تقـوم  اأنــها  ال�سعيبية  �سامل  بن  خميــــ�ش  بنت  �سليمـــة  تعلـن 
للتجارة - ت�سامنية  ، وامل�سجلــة لـدى اأمــانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم 1172429 ، وللم�سفية 
وحدها حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـية 

فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
هاتـف رقــم : 92734215 

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــية

وفية بنت اأحمد بن عبيد الها�صمية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بهجة الفليج للتجارة - ت�صامنية
 - للتجارة  الفليج  �سـركة بهجة  بت�سفـية  تقـوم  اأنــها  الها�سمية  اأحمد بن عبيد  بنت  تعلـن وفية 
التفاق  وفقــا   ،  5150370 بالرقـم  الـتجاري  ال�سـجـل  اأمــانة  لـدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنية 
اأمـــام  ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/2م ، وللم�سفية وحدها حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة 
الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـية فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
واليـة اأدم - حمافـظــة الداخلية

هاتـف رقــم : 92362492
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــية
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�صم�صاء بنت �صامل بن عبداللـه امل�صرورية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بهجة النهار للتجارة - ت�صامنية
النهار  بهجة  �سـركة  بت�سفـية  تقـوم  اأنــها  امل�سرورية  عبداللـه  بن  �سامل  بنت  �سم�ساء  تعلـن 
وفقــا   ، بالرقـم 5147425  الـتجاري  ال�سـجـل  اأمــانة  لـدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/4/4م ، وللم�سفية وحدها حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة 
اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـية فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
والية نزوى - حمافـظــة الداخلية

هاتـف رقــم : 92304803
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــية

رحمة بنت حممد بن حارث الفهدية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع كر�صاء الوطنية للتجارة - ت�صامنية
كر�ساء  م�ساريع  �سـركة  بت�سفـية  تقـوم  اأنــها  الفهدية  حارث  بن  حممد  بنت  رحمة  تعلـن 
الوطنية للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـدى اأمــانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم 5151473 ، 
وفقـــــا التفــــاق ال�سركــــاء املوؤرخ 2018/3/22م ، وللم�سفية وحدها حق متثيــل ال�سركة فـي 
تتعلـق  التــي  االأمـور  كافـة  فـي  امل�سفـية  اجلميـع مراجعة  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�سفيــــة 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
عز - واليـة منح

�ص.ب : 396 ر.ب : 611  
هاتـف رقــم : 98845868

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــية
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علياء بنت حمود بن هالل ال�صواعية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأ�صواء جعالن للتجارة - ت�صامنية
اأنــها تقـوم بت�سفـية �سـركــة اأ�سواء جـــعلن  تعلــن عليــاء بنت حمـــود بن هــلل ال�سواعية 
وفقــا   ، بالرقـم 4092791  الـتجاري  ال�سـجـل  اأمــانة  لـدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/6م ، وللم�سفية وحدها حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة 
اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـية فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
واليـة الكامل والوافـي - حمافـظــة جنوب ال�صرقية

�ص.ب : 30 ر.ب : 415  
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــية

اأ�صيلة بنت حميد بن حممد املرهوبية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الزنبقة احلديثة للتجارة - ت�صامنية
تعلـن اأ�سيلة بنت حميد بن حممد املرهوبية اأنــها تقـوم بت�سفـية �سـركة الزنبقة احلديثة 
وفقــا   ، بالرقـم 1197250  الـتجاري  ال�سـجـل  اأمــانة  لـدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/4/15م ، وللم�سفية وحدها حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة 
اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـية فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
واليـة الكامل والوافـي - حمافـظــة جنوب ال�صرقية

�ص.ب : 139 ر.ب : 412  
هاتـف رقــم : 98573897

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــية
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جا�صم بن حممد بن �صامل البطيني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة كو�ص جعالن الوطنية للتجارة - تو�صية
يعلن جا�سم بن حممد بن �سامل البطيني اأنـه يقـوم بت�سفـية �سـركـة كو�ش جعلن الوطنية 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمــانـــة ال�سـجــل الـتجـــاري بالرقـــم 1172017 ، 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 :
�ص.ب : 56 ر.ب : 416  

هاتـف رقــم : 93393716
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

حممد بن �صعيد بن علي الكندي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اجلودة الذهبية الوطنية - ت�صامنية
الذهبيــــــة  �سـركــــة اجلـــودة  يقـــوم بت�سفيـــــة  اأنه  الكنـــدي  �سعيـــد بن علي  يعلـن حممد بن 
الوطنية - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـــة ال�سـجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1109268 ، وفقــا 
الت�سفيـة  فـي  ال�سركة  ، وللم�سفي وحده حق متثيـــل  املوؤرخ 2018/4/4م  ال�سركاء  التفاق 
اأمـــام الغـري ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
 واليـة نزوى - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 466 ر.ب : 611  
هاتـف رقــم : 99546479

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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خلفان بن حممد بن علي ال�صباحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة الداخلية لال�صتثمار العقاري واخلدمات - ت�صامنية   

يعلن خلفان بن حممد بن علي ال�سباحي اأنــه يقـوم بت�سفـيـة �سـركـة الداخلية لل�ستثمار 
العقاري واخلدمات - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سـجـل الـتجـاري بالرقم 5132657 ، 
فـي  ال�سركة  حــــق متثيــل  وللم�سفـــي وحده   ، املوؤرخ 2018/3/20م  ال�سركاء  وفقــا التفـــاق 
تتعلـق  التــي  االأمـور  كافـة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميـع  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�سفيــــة 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
واليـة نزوى - حمافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 99418604
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

�صليمان بن �صلطان بن حممد التوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ظواهر الغبرياء للتجارة - تو�صية 
الغبرياء  �سـركــة ظواهر  يقـــوم بت�سفيـــة  اأنه  التوبي  �سليمان بن �سلطان بن حممد  يعلـن 
وفقــا   ،  1185005 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سـجل  اأمانــة  لـدى  وامل�سجلـة   ، تو�سية   - للتجارة 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/28م ، 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 :
زكيت - واليـة اإزكي 

هاتـف رقــم : 99384563
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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�صعيد بن عبداللـه بن خمي�ص الربطماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صروح ال�صرق لالإن�صاء والتعمري - ت�صامنية   
يعلــن �سعيد بن عبداللـه بن خمي�ش الربطماين اأنـــــه يقـــــوم بت�سفـيـة �سـركـة �سروح ال�سرق 
للإن�ساء والتعمري - ت�سامنية  ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سـجــل الـتجـاري بالرقـم 1088499 ، 
فـي  ال�سركة  متثيــل  حق  وحده  وللم�سفي   ، 2018/3/27م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقــا 
تتعلـق  التــي  االأمـور  كافـة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميـع  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�سفيــــة 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
واليـة نزوى - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 1335 ر.ب : 611  
هاتـف رقــم : 99422634  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

خمتار بن طالب بن زايد الرا�صدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع نزوى الرائدة - ت�صامنية 
نزوى  م�ساريع  �ســــركـــــة  بت�سفيـــة  يقــــوم  اأنــــه  الرا�سدي  زايد  بن  طالب  بن  خمتار  يعلــن 
وفقــا   ،  1180616 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سـجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - الرائدة 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/28م ، 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 :
واليـة نزوى - حمافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 91175021
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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حممد بن عبداللـه بن �صعود ال�صباحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة وجه القمر - ت�صامنية  
 - القمر  وجه  �سـركـة  بت�سفـيـة  يقـوم  اأنــه  ال�سباحي  �سعود  بن  عبداللـه  بن  حممد  يعلن 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سـجــل الـتجـاري بالرقـم 5121434 ، وفقــا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـــيـــر  اأمـــام  ، وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة  املوؤرخ 2018/3/27م 
وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
واليـة نزوى - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 90 ر.ب : 611  
هاتـف رقــم : 99454966

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

عمار بن يا�صر بن نا�صر ال�صليماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة ال�صليماين وال�صريقي للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلـن عمار بن يا�سر بن نا�سر ال�سليماين اأنه يقـــوم بت�سفيــة �سـركــة ال�سليماين وال�سريقي 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سـجل الـتجـاري بالرقـم 1160610 ، 
املـــوؤرخ 2018/3/25م ، وللم�سفي وحــده حـــق متثيـل ال�سركة فـي  وفقــا التفـــاق ال�سركــــاء 
الت�سفيـة اأمـــام الغـري ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال 

ال�سركة على العنوان االآتـي :
واليـة نزوى - حمافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 95575377
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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حمد بن �صعيد بن �صلطان العمريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة احلرا�صي والعمريي للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلن حمد بن �سعيد بن �سلطان العمريي اأنــه يقـوم بت�سفـيـة �سـركـة احلرا�سي والعمريي 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سـجــل الـتجاري بالرقم 5100712 ، 
ال�سركة فـي  ، وللم�سفــي وحــده حق متثيــل  املــــــوؤرخ 2018/4/5م  ال�سركـــــاء  وفقـــــا التفاق 
تتعلـق  التــي  االأمـور  كافـة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميـع  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�سفيــــة 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
واليـة نزوى - حمافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 92616699
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

حمد بن حممود بن حممد الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رحاب قاروت للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
يعلــــن حمـــد بن حممـــود بن حممــــد الرواحي اأنــه يقــــــوم بت�سفيـــة �ســـركــــــة رحاب قاروت 
بالرقـــــم  الـتجــــاري  ال�سـجــــــل  اأمـــانـــة  لـــــدى  وامل�سجلـــــة   ، ت�سامنية   - واملقاوالت  للتجارة 
1041548 ، وفقــا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/24م ،  وللم�سفي وحده حق متثيـل ال�سركة 
التــي تتعلـق  االأمـور  امل�سفـي فـي كافـة  ، وعلى اجلميـع مراجعة  الغـري  اأمام  الت�سفية  فـي 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
واليـة اإزكي - حمافظة الداخلية 

�ص.ب : 35 ر.ب : 614
هاتـف رقــم : 99419910

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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�صلطان بن حمود بن �صامل الريامي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خط �صاحل دملون للتجارة �ص.م.م 
دملون  �ساحل  خط  �سـركة  بت�سفيــة  يقـــوم  اأنه  الريامي  �سامل  بن  حمود  بن  �سلطان  يعلـن 
للتجارة �ش.م.م  ، وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سـجل الـتجـاري بالرقـم 1055374 ، وفقــا التفاق 
اأمام  الت�سفية  فـي  ال�سركة  متثيـل  حق  وحده  وللم�سفي   ، 2018/2/22م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
واليـة بهالء - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 249 ر.ب : 612 
هاتـف رقــم : 92777166

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

�صامل بن اأحمد بن حمود املحروقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة واحة نتية للخدمات والتجارة - ت�صامنية
يعلـن �سامل بن اأحمد بن حمود املحروقي اأنه يقـــوم بت�سفيــة �سـركــة واحة نتية للخدمات 
وفقــا   ،  5121280 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سـجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - والتجارة 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/26م ، 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 :
واليـة اأدم  - حمافظة الداخلية 

�ص.ب : 43 ر.ب : 618
هاتـف رقــم : 99222757

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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اأحمد بن خلفان بن علي اخلرو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ربيع الغزالن احلديثة - ت�صامنية
يعلـن اأحمد بن خلفان بن علي اخلرو�سي اأنه يقوم بت�سفية �سركة ربيع الغزالن احلديثة - 
ت�سامنية ،  وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سـجل الـتجـاري بالرقـم 1100446 ، وفقــا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/6م ، وللم�سفي وحده 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 :

واليـة عربي - حمافـظــة الظاهرة
هاتـف رقــم : 99567656

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي

حمود بن علي بن حمود ال�صكيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اإ�صراقة �صلوت للتجارة - ت�صامنية
يعلن حمود بن علي بن حمود ال�سكيلي اأنه يقـوم بت�سفيـة �سركة اإ�سراقة �سلوت للتجارة - 
ت�سامنيـــة ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانـــــة ال�سـجــــل الـتجــاري بالرقــــــم 1067929 ، وفقــا التفاق 
اأمـــام  الت�سفيـة  فـي  ال�سركة  متثيـل  حق  وحده  وللم�سفي   ، 2018/3/21م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
واليـة بهالء - حمافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 95464401
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي
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عبداللـه بن مهنا بن حمد النبهاين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صعود بن مهنا واإخوانه - ت�صامنية
يعلن عبداللـه بن مهنا بن حمد النبهاين اأنه يقـوم بت�سفية �سركة �سعود بن مهنا واإخوانه - 
ت�سامنيـــة ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــــة ال�سـجـــــل الـتجـــاري بالرقــــــم 5037468 ، وفقــــا التفــاق 
ال�ســركـاء املـوؤرخ 2018/3/5م ، 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 :
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 99424400
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي

بدر بن �صليمان بن را�صد الربطماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مكني العاملية �ش.م.م
العاملية  مكني  �ســـركـــة  بت�سفيــة  يقـــوم  اأنــه  الربطماين  را�سد  بن  �سليمان  بن  بدر  يعلــــن 
، وفقــا التفاق  بالرقـــــم 1130097  الـتجــــاري  ال�سـجــــــل  اأمـــانـــة  لـــــدى  وامل�سجلـــــة   ، �ش.م.م 
اأمام  الت�سفية  فـي  ال�سركة  متثيـل  حق  وحده  وللم�سفي   ، 2018/3/10م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
روي - حمافظة م�صقط

�ش.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�صفــي
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حم�صن بن �صليمان بن نا�صر اأمبو�صعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة حم�صن بن �صليمان بن نا�صر اأمبو�صعيدي وولده للتجارة - تو�صية 

اأنــه يقـــوم بت�سفيــة �ســـركة حم�سن بن  اأمبو�سعيدي  يعلــــن حم�سن بن �سليمان بن نا�سر 
�سليمان بن نا�سر اأمبو�سعيدي وولده للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـــــة لـــــدى اأمـــانـــة ال�سـجــــــل 
الـتجــــاري بالرقـــــم 5040205 ، وفقــا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/26م ، وللم�سفي وحده 
فـي كافـة  امل�سفـي  ، وعلى اجلميـع مراجعة  الغـري  اأمام  الت�سفية  فـي  ال�سركة  حق متثيـل 

االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ش.ب : 380 ر.ب : 611
هاتـف رقــم : 99335569

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة مقهى حم�صن بن �صليمان بن نا�صر اأمبو�صعيدي وولده - تو�صية 
مقهى  �ســـركـــة  بت�سفيــة  يقـــوم  اأنــه  اأمبو�سعيدي  نا�سر  بن  �سليمــــان  بن  حم�ســـن  يعلـــــــن 
حم�سن بن �سليمان بن نا�سر اأمبو�سعيدي وولده - تو�سية  ، وامل�سجلـة لـــدى اأمـــانـة ال�سـجـــل 
الـتجــــاري بالرقـــــم 5037514 ، وفقــا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/26م ، وللم�سفي وحده 
فـي كافـة  امل�سفـي  ، وعلى اجلميـع مراجعة  الغـري  اأمام  الت�سفية  فـي  ال�سركة  حق متثيـل 

االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ش.ب : 380 ر.ب : 611
هاتـف رقــم : 99335569

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي
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حممد بن مربوك بن علي الرمي�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة زينة ال�صرق للتجارة - ت�صامنية    
ال�سرق  زينة  �سـركـــة  بت�سفيــــة  يقــــــوم  اأنـــه  الرمي�سي  علي  بن  مربوك  بن  حممد  يعلـــن 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانــة ال�سـجــل الـتجــــاري بالرقــــم 5144566 ، وفقــا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/4/2م ، 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 :
والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ش.ب : 398 ر.ب : 611 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي

�صعيد بن عبداللـه بن خمي�ش الربطماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صروح ال�صرق الوطنية للتجارة - ت�صامنية
يعلـــــن �سعيد بن عبداللـه بن خمي�ش الربطماين اأنــه يقـــــوم بت�سفيــة �سركــة �سروح ال�سرق 
بالـــرقـــــم  الـتجــــاري  ال�سـجــــــل  اأمـــانـــة  لـــــدى  وامل�سجلـــــة   ، ت�سامنية   - للتجارة  الوطنية 
1127318 ، وفقــا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/28م ، وللم�سفي وحده حق متثيـل ال�سركة 
تتعلـق  التــي  االأمـور  كافـة  فـي  امل�سفـي  وعلى اجلميـع مراجعة   ، الغـري  اأمام  الت�سفية  فـي 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 99422634
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي
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زكريا بن يحيى بن خلفان ال�صيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بهجة �صمائل ال�صاملة �ش.م.م
يعلن زكريا بن يحيى بن خلفان ال�سيابي اأنه يقـوم بت�سفية �سركة بهجة �سمائل ال�ساملة 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1151414 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
اأمــام الغـيــر ،  املـوؤرخ 2018/2/12م ، وللم�سفــي وحــده حق متثيـــل ال�سركــة فـــي الت�سفيــــة 
وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
واليـة �صمائل - حمافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 99479455
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي

يا�صر بن را�صد بن علي املطاعني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صهم املحيول الع�صرية للتجارة - ت�صامنية
يعلــــن يا�سر بن را�سد بن علي املطاعني اأنـــه يقـــــوم بت�سفيـة �سركة �سهم املحيول الع�سرية 
 ،  1119099 بالـــرقـــم  الـتجــاري  ال�سـجــــل  اأمـانـــة  لــدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
اجلميـع مراجعة  وعلى   ، الغـري  اأمام  الت�سفية  فـي  ال�سركة  وللم�سفي وحده حق متثيـل 

امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية جعالن بني بو ح�صن - حمافظة جنوب ال�صرقية

هاتـف رقــم : 92961543
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي
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غدير بن �صامل بن علي الدرعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ربوع الراكي للتجارة - ت�صامنية
 - للتجارة  الراكي  ربوع  �سـركة  بت�سفـية  يقـوم  اأنه  الدرعي  بن علي  �سامل  بن  يعلن غدير 
ت�سامنيـــة ، وامل�سجلــــــة لـدى اأمــانـــة ال�سـجـــــل الـتجـــاري بالرقـــــم 1222564 ، وفقا التفاق 
اأمـــام  الت�سفيــــة  فـي  ال�سركة  متثيــل  حق  وحده  وللم�سفي   ، 2018/4/1م  املـوؤرخ  ال�سركاء 
الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
 والية اأدم - حمافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 92888148
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي

عبداللـه بن �صعيد بن ال�صيود اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صمال �صنعاء للتجارة واملقاوالت - تو�صية   
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن ال�سيود اجلنيبي اأنه يقـوم بت�سفية �سركة �سمال �سنعاء للتجارة 
واملقاوالت - تو�سية  ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 5101743 ، وللم�سفــي 
وحــده حق متثيـــل ال�سركــة فـــي الت�سفيــــة اأمــام الغـيــر ، وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�سفـي 

فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
 والية اأدم - حمافظة الداخلية

�ش.ب : 81 ر.ب : 114 
هاتـف رقــم : 92400165

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي
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ربيع بن �صحي بن عطي الريامي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة عجائب الغربة ال�صمالية �ش.م.م   
يعلــن ربيـــع بن �سحـــي بن عطــــي الريامي اأنـــــه يقـــــوم بت�سفيــــة �سركـــــــة عجائـــب الغبــــرة 
، وفقــا  بالـــرقـــم 1619632  الـتجــاري  ال�سـجــــل  اأمـانـــة  لــدى  ، وامل�سجلــــة  ال�سمالية �ش.م.م 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/27م ، 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 :
روي - والية مطرح

�ش.ب : 170 ر.ب : 132 
هاتـف رقــم : 95511001

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي

�صامل بن �صعيد بن حممد الربومي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جبال اإزكي للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
للتجارة  اإزكي  �سركة جبال  بت�سفية  يقـوم  اأنه  الربومي  بن حممد  �سعيد  بن  �سامل  يعلن 
واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 5104165 ، وللم�سفــي 
وحــده حق متثيـــل ال�سركــة فـــي الت�سفيــــة اأمــام الغـيــر ، وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�سفـي 

فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
�ش.ب : 81 ر.ب : 114 

هاتـف رقــم : 99379875
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي
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علي بن �صامل بن خلفان عبدالباقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الغربي للم�صاريع املتكاملة �ش.م.م
اأنـــه يقـــــوم بت�سفيـــة �سركة الغربي للم�ساريع  يعلــــن علي بن �سامل بن خلفان عبدالباقي 
وفقــا   ،  1082269 بالـــرقـــم  الـتجــاري  ال�سـجــــل  اأمـانـــة  لــدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م  املتكاملة 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/21م ، 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 :
والية بدبد - حمافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 99759002
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي

جمال بن عامر بن �صامل ال�صقري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة علي بن �صامل ال�صقري و�صركاه للتجارة - ت�صامنية

يعلن جمال بن عامر بن �سامل ال�سقري اأنه يقـوم بت�سفية �سركة علي بن �سامل ال�سقري 
و�سركاه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 5055873 ، 
فـــي  ال�سركــة  متثيـــل  حق  وحــده  وللم�سفــي   ، 2018/4/11م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقــا 
الت�سفيــــة اأمــام الغـيــر ، وعلى اجلميـع مراجعـة امل�سفـي فـي كافة االأمـور التي تتعلـق باأعمال 

ال�سركة على العنوان االآتـي :
�صوت - واليـة نزوى

�ش.ب : 501 ر.ب : 611 
هاتـف رقــم : 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�صفــي
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فا�صل بن �صعداللـه بن عبداللـه الغاوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة و�صال احلديثة للتجارة - ت�صامنية
احلديثة  و�سال  �سركة  بت�سفيـة  يقـوم  اأنـه  الغاوي  عبداللـه  بن  �سعداللـه  بن  فا�سل  يعلن 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمـانـة ال�سـجــــل الـتجــاري بالـرقـــم 1003650 ، وفقــا 
التفاق ال�سركاء املــــوؤرخ 2018/3/29م ، 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 :
واليـة اإزكي - حمافظة الداخلية

�ش.ب : 13 ر.ب : 614 
هاتـف رقــم : 99435326

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي

نا�صر بن �صامل بن حممد البو�صعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة زوارق املجد للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية 
يعلن نا�سر بن �سامل بن حممد البو�سعيدي اأنه يقـوم بت�سفية �سركة زوارق املجد للتجارة 
اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1013002 ، وفقــا  واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/12م ، وللم�سفــي وحــده حق متثيـــل ال�سركــة فـــي الت�سفيـة 
اأمــام الغـيــر ، وعلى اجلميع مراجعـــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
واليـة اأدم - حمافظة الداخلية

�ش.ب : 93 ر.ب : 618 
هاتـف رقــم : 99208133

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي
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�صالح بن حممود بن خلفان الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأ�صواء الفنار - ت�صامنية   
يعلــن �سالــــح بن حممــود بن خلفــــان الهنائـــي اأنـه يقـــــوم بت�سفيـــة �سركــــــة اأ�سواء الفنار - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمـانـــة ال�سـجل الـتجاري بالرقـم 1087427 ، وفقــا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/4/16م ، 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 :

واليـة نزوى  - حمافظة الداخلية
�ش.ب : 149 ر.ب : 611 

هاتـف رقــم : 99375538 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي

علي بن م�صعود بن �صاعد الكندي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مرتفعات املدة - ت�صامنية
يعلن علي بن م�سعود بن �ساعد الكندي اأنه يقـوم بت�سفية �سركة مرتفعات املدة - ت�سامنية ، 
وامل�سجلـــة لـــدى اأمـــانــة ال�سجـل الـتجـــاري بالرقـم 1009189 ، وفقــا التفــــاق ال�سركاء املــــوؤرخ 
2017/12/21م ، 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 :

العالية - واليـة نزوى
�ش.ب : 192 ر.ب : 611 
هاتـف رقــم : 99777387

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي
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فهد بن عبداللـه بن زاهر العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة طالئع ال�صياحي للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلــن فهد بن عبداللـه بن زاهر العامري اأنـه يقوم بت�سفية �سركـة طالئع ال�سياحي للتجارة 
 ،  5124700 بالـــرقـــم  الـتجــاري  ال�سـجــــل  اأمـانـــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنية   - واملقاوالت 
فـي  ال�سركة  متثيـل  حق  وحده  وللم�سفي   ، 2018/3/25م  املوؤرخ  ال�سركـــاء  التفــــاق  وفقـــــا 
الت�سفية اأمام الغـري ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال 

ال�سركة على العنوان االآتـي :
ال�صياحي - والية اإزكي 

هاتـف رقــم : 95244040 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي

رياء بنت �صامل بن علي البو�صعيدية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة نفحات املجد للتجارة - ت�صامنية
تعلـن رياء بنت �سامل بن علي البو�سعيدية اأنــها تقـوم بت�سفـية �سـركة نفحات املجد للتجارة - 
ت�سامنيـــة ، وامل�سجلـــــة لـدى اأمــانـــــة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم 5150868 ، وفقـــــــــا التفــــاق 
ال�سركـــاء املوؤرخ 2018/3/19م ، وللم�سفية وحدها حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة اأمـــام 
الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـية فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
والية منح  - حمافظة الداخلية

�ش.ب : 125 ر.ب : 619  
هاتـف رقــم : 99500829

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�صفــية
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اأمل بنت عبداللـه بن حممد ال�صنانية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ن�صامي تنوف للتجارة - ت�صامنية
تعلـن اأمل بنت عبداللـه بن حممد ال�سنانية اأنــها تقـوم بت�سفـية �سـركة ن�سامي تنوف للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـدى اأمــانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم 1147584 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املـوؤرخ 2018/3/1م ، وللم�سفية وحدها حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، 
وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـية فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
والية نزوى - حمافظة الداخلية 

�ش.ب : 840 ر.ب : 611  
هاتـف رقــم : 99341693

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�صفــية

�صعيد بن حرقو�ش بن �صعود الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خور م�صرية احلديثة - تو�صية
اأنـه يقوم بت�سفية �سركـة خور م�سرية احلديثة -  يعلــن �سعيد بن حرقو�ش بن �سعود الوهيبي 
التفــــاق  وفقــا   ،  1070210 بالـــرقـــم  الـتجــاري  ال�سـجــــل  اأمـانـــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، تو�سية 
اأمام  ال�سركة فـي الت�سفية  ، وللم�سفي وحده حق متثيـل  املوؤرخ 2017/12/24م  ال�سركـــاء 
الغـري ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
حلف - والية م�صرية - حمافـظــة جنوب ال�صرقية 

هاتـف رقــم : 98113820 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي
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�صالح بن نا�صر بن عي�صى الهوتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبو حممد �صالح للتجارة �ش.م.م
يعلــن �سالح بن نا�سر بن عي�سى الهوتي اأنـه يقوم بت�سفية �سركـة اأبو حممد �سالح للتجارة 
، وفقــا التفــــاق  بالـــرقـــم 1281208  الـتجــــاري  ال�سـجــــل  اأمـانـــــة  لــــدى  ، وامل�سجلــــة  �ش.م.م 
اأمام  الت�سفية  فـي  ال�سركة  متثيـل  حق  وحده  وللم�سفي   ، 2018/3/12م  املوؤرخ  ال�سركـــاء 
الغـري ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
اخلوير - حمافـظــة م�صقط 
هاتـف رقــم : 99361331 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الوجبات ال�صريعة - ت�صامنية

 - ال�سريعة  الوجبات  �سركـة  بت�سفية  يقوم  اأنـه  الهوتي  عي�سى  بن  نا�سر  بن  �سالح  يعلــن 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمـانـــــة ال�سـجــــل الـتجــــاري بالـــرقـــم 1506234 ، وفقــا التفــــاق 
اأمام  الت�سفية  فـي  ال�سركة  متثيـل  حق  وحده  وللم�سفي   ، 2018/3/12م  املوؤرخ  ال�سركـــاء 
الغـري ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
اخلوير - حمافـظــة م�صقط 
هاتـف رقــم : 99361331 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي
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عابدين بن حممد البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأ�صوار ال�صارق للتجارة واملقاوالت - تو�صية
يعلــن عابدين بن حممد البلو�سي اأنـه يقوم بت�سفية �سركـة اأ�سوار ال�سارق للتجارة واملقاوالت - 
تو�سية ، وامل�سجلــة لــدى اأمـانـــة ال�سـجــــل الـتجــاري بالـــرقـــم 1125694 ، وللم�سفي وحده 
فـي كافـة  امل�سفـي  ، وعلى اجلميـع مراجعة  الغـري  اأمام  الت�سفية  فـي  ال�سركة  حق متثيـل 

االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
املعبيلة - والية ال�صيب -حمافظة م�صقط

�ش.ب : 761 ر.ب : 122 
هاتـف رقــم : 99514407 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي

عبدالرحمن بن ح�صن بن �صامل الذهب
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املعر�ش لل�صحن م�صقط �ش.م.م   
اأنـه يقوم بت�سفية �سركـة املعر�ش لل�سحن  يعلــن عبدالرحمن بن ح�سن بن �سامل الذهب 
وفقـــــا   ،  1061568 بالـــرقـــم  الـتجــاري  ال�سـجــــل  اأمـانـــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، �ش.م.م  م�سقط 
التفــــاق ال�سركـــاء املوؤرخ  2018/2/19م ، 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 :
والية قريات - حمافظة م�صقط

هاتـف رقــم : 96369009 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي
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�صعيد بن مبارك املخيني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صعيد بهوان حللول الربجميات �ش.م.م 
يعلن �سعيد بن مبارك املخيني اأنـــه يقــــوم بت�سفيــة �سركة �سعيد بهوان حللول الربجميات 
، وفقـــــا التفــــاق  بالرقــــم 1252480  الـتجــــاري  ال�سجـــــل  اأمـــانــة  لـــدى  ، وامل�سجلـــــة  �ش.م.م 
ال�سركـــاء املوؤرخ 2018/3/4م ، 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 :
املعبيلة ال�صناعية

هاتـف رقــم : 95111565
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي

عبداخلالق بن جمعة بن مرهون الهدابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة موارد فنجاء للتجارة �ش.م.م
فنجاء  �سركـة موارد  بت�سفية  يقوم  اأنـه  الهدابي  بن مرهون  بن جمعة  يعلــن عبداخلالق 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمـانـــة ال�سـجــــل الـتجــاري بالـــرقـــم 1766317 ، 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 :
فنجـاء - والية بدبد

�ش.ب : 130 ر.ب : 630 
هاتـف رقــم : 99873701 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي
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نايف بن عبداللـه بن علي املحروقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االإتقان ال�صاملة �ش.م.م 
اأنــــه يقـــوم بت�سفيـــة �ســركــــة االإتقان ال�ساملة  يعلــن نايف بن عبداللـه بن علي املحروقي 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمـانة ال�سـجـل الـتجــاري بالرقـم 1839209 ، 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 :
هاتـف رقــم : 99222869 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي

خالد بن حممد بن اأحمد البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الدولفني املتميزة �ش.م.م   
اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركـة الدولفني املتميزة  اأحمــد البلو�سـي  يعلــن خالـــد بن حممــد بن 
التفــــاق  وفقـــــا   ،  1116445 بالـــرقـــم  الـتجــاري  ال�سـجــــل  اأمـانـــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، �ش.م.م 
اأمام  الت�سفية  فـي  ال�سركة  متثيـل  حق  وحده  وللم�سفي   ، 2018/3/14م  املوؤرخ  ال�سركـــاء 
الغـري ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
والية بركاء - حمافـظــة جنوب الباطنة

�ش.ب : 436 ر.ب : 320
هاتـف رقــم : 92200585 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي
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غ�صن بن حمد بن ها�صل العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بدائع املجد �ش.م.م
اأنــه يقـوم بت�سفـية �سـركة بدائع املجد �ش.م.م ،  يعلـن غ�سن بن حمد بن ها�سل العامري 
وامل�سجلــة لـدى اأمــانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم 1087743 ، وفقـــــا التفــــاق ال�سركـــاء املوؤرخ 
، وعلى  الغـــيـــر  اأمـــام  ، وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة  2018/3/26م 
اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :

�ش.ب : 776 ر.ب : 611  
هاتـف رقــم : 99458390

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة فلج ال�صودي للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلـن غ�سن بن حمد بن ها�سل العامري اأنــه يقـوم بت�سفـية �سـركة فلج ال�سودي للتجارة 
واملقـاوالت - ت�سامنيــة ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمــانــــة ال�سـجــــــل الـتجــــاري بالرقــــــم 1021929 ، 
فـي  ال�سركة  وللم�سفي وحده حق متثيــل   ، املوؤرخ 2018/3/26م  ال�سركـــاء  وفقـــــا التفــــاق 
تتعلـق  التــي  االأمـور  كافـة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميـع  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�سفيــــة 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
�ش.ب : 776 ر.ب : 611  
هاتـف رقــم : 99458390

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي
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حممد بن �صعيد بن خلفان الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة تالل العذيبة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م   
يعلن حممد بن �سعيد بن خلفان الوهيبي اأنه يقـوم بت�سفية �سركة تالل العذيبة للتجارة 
وفقـــــا   ،  1601741 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمـــانــة  لـــدى  وامل�سجلـــة   ، �ش.م.م  واملقاوالت 
فـــي  ال�سركــة  متثيـــل  حق  وحــده  وللم�سفــي   ، 2018/3/25م  املــوؤرخ  ال�سركـــاء  التفــــاق 
تتعلـق  التي  االأمـور  كافـة  فـي  امل�سفـي  مراجعــة  اجلميع  وعلى   ، الغـيــر  اأمــام  الت�سفيــــة 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
العذيبة - والية بو�صر - بناية رقم : 1431 - �صكة رقم : 4420

�صقة رقم : 13 - الطابق االأول
هاتـف رقــم : 99318960

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة وادي العذيبة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن حممد بن �سعيد بن خلفان الوهيبي اأنه يقـوم بت�سفية �سركة وادي العذيبة للتجارة 
، وفقــــــــا  الـتجـاري بالرقـم 1601733  ال�سجـل  اأمـــانــة  لـــدى  ، وامل�سجلـــة  واملقاوالت �ش.م.م 
فـــي  ال�سركــة  متثيـــل  حــق  وحــده  وللم�سفــي   ، 2018/3/25م  املــــــوؤرخ  ال�سركـــاء  التفــــاق 
تتعلـق  التي  االأمـور  كافـة  فـي  امل�سفـي  مراجعــة  اجلميع  وعلى   ، الغـيــر  اأمــام  الت�سفيــــة 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
العذيبة - والية بو�صر - بناية رقم : 1431 - �صكة رقم : 4420

�صقة رقم : 13 - الطابق االأول
هاتـف رقــم : 99318960

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي
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اأحمد بن �صامل بن حمدان الفار�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة و�صال �ش.م.م
يعلن اأحمد بن �سامل بن حمدان الفار�سي اأنه يقـوم بت�سفية �سركة و�سال �ش.م.م ، وامل�سجلـــة 
لــــدى اأمـــانــــة ال�سجــــل الـتجـاري بالرقـــــم 1068210 ، 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 :
�ش.ب : 312 ر.ب : 118 
هاتـف رقــم : 99200622

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة و�صال للبرتوكيماويات �ش.م.م   

يعلن اأحمد بن �سامل بن حمدان الفار�سي اأنه يقـوم بت�سفية �سركة و�سال للبرتوكيماويات 
وحــده  وللم�سفــي   ،  1286928 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمـانـة  لـدى  وامل�سجلـــة   ، �ش.م.م 
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 :
�ش.ب : 919 ر.ب : 133 
هاتـف رقــم : 96000066

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي
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حمد بن �صامل بن حمد ال�صواعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة م�صاريع تالل م�صقط احلديثة العاملية �ش.م.م

�سركة م�ساريع تالل م�سقط  بت�سفية  يقـوم  اأنه  ال�سواعي  �سامل بن حمد  بن  يعلن حمد 
 ،  1103085 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمـــانــة  لـــدى  وامل�سجلـــة   ، �ش.م.م  العاملية  احلديثة 
وللم�سفــي وحــده حق متثيـــل ال�سركــــة فـــي الت�سفيــــة اأمــام الغــــيــر ، وعلى اجلميع مراجعــة 

امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
�ش.ب : 103 ر.ب : 101 
هاتـف رقــم : 97569696

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي

حممود بن �صامل بن حمدان الفار�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة موارد م�صقط املتميزة �ش.م.م  
يعلن حممود بن �سامل بن حمدان الفار�سي اأنه يقـوم بت�سفية �سركة موارد م�سقط املتميزة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمـــانـــــة ال�سجــــل الـتجــــاري بالرقــــم 1141218 ، 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 :
الغربة ال�صمالية - والية بو�صر - حمافـظــة م�صقط

�ش.ب : 919 ر.ب : 133 
هاتـف رقــم : 92805078

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي
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خمي�ش بن خلفان بن �صامل الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأنوار العذيبة احلديثة �ش.م.م
يعلن خمي�ش بن خلفان بن �سامل الوهيبي اأنه يقـوم بت�سفية �سركة اأنوار العذيبة احلديثة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1187220 ، وفقـــا التفـاق ال�سركاء 
املــــوؤرخ 2018/1/28م ، 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 :
اخلوير اجلنوبية - والية بو�صر - بناية املايا - الطابق الثاين 

�ش.ب : 1723 ر.ب : 130 
هاتـف رقــم : 92806969

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي

خالد بن علي بن �صامل ال�صواعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبراج دبي العاملية �ش.م.م  
يعلن خالد بن علي بن �سامل ال�سواعي اأنه يقـوم بت�سفية �سركة اأبراج دبي العاملية �ش.م.م ، 
وامل�سجلـــة لـدى اأمـانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1079034 ، وفقـــا التفـــاق ال�سركاء املــــوؤرخ 
2017/12/26م ، 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 :

اخلوير - حمافـظــة م�صقط - بناية املايا - مكتب رقم : 401 
�ش.ب : 1723 ر.ب : 130
هاتـف رقــم : 99871018

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي
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حامد بن عبدالر�صول بن جمعة الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة نقليات حامد عبدالر�صول و�صركاه - تو�صية   
اأنه يقـوم بت�سفية �سركة نقليات حامد  الزدجايل  يعلن حامد بن عبدالر�سول بن جمعة 
عبدالر�سول و�سركاه - تو�سية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمـانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1008188 ، 
وفقـــــا التفــــــاق ال�سركاء املــــــــوؤرخ 2018/4/24م ، وللم�سفـــــي وحـــــده حـــق متثيــــــل ال�سركـــــــة 
فـــي الت�سفيــــة اأمــام الغـيــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
�ش.ب : 111 ر.ب : 111 
هاتـف رقــم : 99437429

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي

علي بن اأحمد بن علي املعويل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الباز ال�صامخ للتجارة �ش.م.م  
يعلن علي بن اأحمد بن علي املعويل اأنه يقـوم بت�سفية �سركة الباز ال�سامخ للتجارة �ش.م.م ، 
وامل�سجلـــة لـدى اأمـانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1844024 ، وفقـــا التفـــاق ال�سركاء املــــوؤرخ 
2018/3/15م ، 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 :

�ش.ب : 3312 ر.ب : 312 
هاتـف رقــم : 99655022

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي
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�صليمان بن حميد بن �صليمان املجيني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اخلط احلديث للخدمات التجارية - تو�صية   
احلديث  اخلط  �سركة  بت�سفية  يقـوم  اأنه  املجيني  �سليمان  بن  حميد  بن  �سليمان  يعلن 
للخدمات التجارية - تو�سية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمـانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1577298 ، 
وفقـــا التفـــاق ال�سركاء املــــوؤرخ 2018/3/14م ، وللم�سفــي وحــده حق متثيـــل ال�سركــة فـــي 
تتعلـق  التي  االأمـور  كافـة  فـي  امل�سفـي  مراجعــة  اجلميع  وعلى   ، الغـيــر  اأمــام  الت�سفيــــة 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب : 137 ر.ب : 315  
هاتـف رقــم : 99321009

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي

هيثم بن ثاين بن خمي�ش اليعربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة النهج اخلالد للتجارة �ش.م.م  
اأنه يقـوم بت�سفية �سركة النهج اخلالد للتجارة  يعلن هيثم بن ثاين بن خمي�ش اليعربي 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـدى اأمـانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1066207 ، وفقـــا التفـــاق ال�سركاء 
املــــوؤرخ 2018/3/21م ، 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 :
والية قريات - حمافظة م�صقط

هاتـف رقــم : 99417202
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي
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حممد بن خليفة بن علي ال�صيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الينابيع الكربى العاملية �ش.م.م
يعلن حممد بن خليفة بن علي ال�سيابي اأنه يقـوم بت�سفية �سركة الينابيع الكربى العاملية 
وحــده  وللم�سفــي   ،  1145943 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمـانـة  لـدى  وامل�سجلـــة   ، �ش.م.م 
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 :
والية الر�صتاق - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب : 394 ر.ب : 329 
هاتـف رقــم : 96273651

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي

يعقوب بن �صامل بن را�صد العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صلطان ويعقوب للتجارة - ت�صامنية   
يعلن يعقوب بن �سامل بن را�سد العلوي اأنه يقـوم بت�سفية �سركة �سلطان ويعقوب للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمـانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1003124 ، 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 :
�ش.ب : 77 ر.ب : 513 

هاتـف رقــم : 91114009
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي
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حميد بن �سامل بن حميد املجرفـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اللثيلة الوطنية للتجارة - ت�سامنية   
يعلن حميد بن �سامل بن حميد املجرفـي اأنه يقـوم بت�سفية �سركة اللثيلة الوطنية للتجارة - 
وللم�سفــي   ،  1662651 بالرقـــــم  الـتجــــاري  ال�سجـل  اأمـانــــة  لــــدى  وامل�سجلــــــة   ، ت�سامنيـــة 
اأمــام الغـيــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي  وحــده حق متثيـــل ال�سركــة فـــي الت�سفيــــة 

فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
�ص.ب : 42 ر.ب : 511 

هاتـف رقــم : 99311448
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�سفــي

علي بن �سليمان بن حممد املعويل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة حممد بن �سليمان بن حممد املعويل و�سركاه للتجارة - تو�سية   

يعلن علي بن �سليمان بن حممد املعويل اأنه يقـوم بت�سفية �سركة حممد بن �سليمان بن 
حممد املعويل و�سركاه للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمـانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 
وعلى   ، الغـيــر  اأمــام  الت�سفيــــة  فـــي  ال�سركــة  متثيـــل  حق  وحــده  وللم�سفــي   ،  3067416
اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
�ص.ب : 416 ر.ب : 311 
هاتـف رقــم : 99219574

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�سفــي
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عبيد بن م�سبح بن حمد ال�سيادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة عبيد بن م�سبح بن حمد ال�سيادي وولده للتجارة - تو�سية  

بن  م�سبح  بن  عبيد  �سركة  بت�سفية  يقـوم  اأنه  ال�سيادي  حمد  بن  م�سبح  بن  عبيد  يعلن 
حمد ال�سيادي وولده للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمـانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 
3184242 ،  وللم�سفــــي وحــده حــــق متثيــــل ال�سركـــــة فـــي الت�سفيــــة اأمــام الغـيــر ، وعلى 
اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :

والية ال�سويق - حمافـظــة �سمال الباطنة 
�ص.ب : 602 ر.ب : 311 
هاتـف رقــم : 99466676

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�سفــي

نا�سر بن �سامل بن عبداللـه املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة نا�سر بن �سامل وولده للتجارة واملقاوالت - تو�سية 

يعلن نا�سر بن �سامل بن عبداللـه املعمري اأنه يقـوم بت�سفية �سركة نا�سر بن �سامل وولده 
للتجارة واملقاولت - تو�سية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمـانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 3154165 ، 
وللم�سفــي وحــده حق متثيـــل ال�سركــة فـــي الت�سفيــــة اأمــام الغـيــر ، وعلى اجلميع مراجعــة 

امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية �سحم - حمافـظــة �سمال الباطنة 

�ص.ب : 470 ر.ب : 319 
هاتـف رقــم : 99439599

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�سفــي
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خلفان بن �سامل بن خلفان املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة خلفان بن �سامل بن خلفان املقبايل و�سريكه للتجارة - ت�سامنية   

بن  �سامل  بن  خلفان  �سركة  بت�سفية  يقـوم  اأنه  املقبايل  خلفان  بن  �سامل  بن  خلفان  يعلن 
الـتجـاري  ال�سجـل  اأمـانـة  لـدى  وامل�سجلـــة   ، ت�سامنية   - للتجارة  و�سريكه  املقبايل  خلفان 
 ، الغـيــر  اأمــام  الت�سفيــــة  فـــي  ال�سركــة  وحــده حق متثيـــل  وللم�سفــي   ،  3194051 بالرقـم 
وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

الآتـي :
 والية �سنا�ص - حمافـظــة �سمال الباطنة 

�ص.ب : 342 ر.ب : 324 
هاتـف رقــم : 94416601

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�سفــي

علي بن �سعيد بن �سامل ال�ساحلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع جزماء الوطنية �ص.م.م   
يعلن علي بن �سعيد بن �سامل ال�ساحلي اأنه يقـوم بت�سفية �سركة م�ساريع جزماء الوطنية 
وحــده  وللم�سفــي   ،  1789236 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمـانـة  لـدى  وامل�سجلـــة   ، �ش.م.م 
حق متثيـــل ال�سركــة فـــي الت�سفيــــة اأمــام الغـيــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة 

الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
الغربة ال�سمالية - والية بو�سر - حمافـظــة م�سقط 

�ص.ب : 455 ر.ب : 311 
هاتـف رقــم : 99460336

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�سفــي
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را�سد بن حممد بن �سيف ال�سيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سيف بن حممد بن �سيف ال�سيدي واإخوانه للتجارة - تو�سية   

بن  حممد  بن  �سيف  �سركة  بت�سفية  يقـوم  اأنه  ال�سيدي  �سيف  بن  حممد  بن  را�سد  يعلن 
�سيف ال�سيدي واإخوانه للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمـانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 
وعلى   ، الغـيــر  اأمــام  الت�سفيــــة  فـــي  ال�سركــة  متثيـــل  حق  وحــده  وللم�سفــي   ،  3106500
اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :

والية �سحم - حمافـظــة �سمال الباطنة 
�ص.ب : 179 ر.ب : 319 
هاتـف رقــم : 99441868

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�سفــي

نادر بن اأحمد بن ذياب ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بركة �سحار للتجارة - ت�سامنية  
 - للتجارة  �سحار  بركة  �سركة  بت�سفية  يقـوم  اأنه  ال�سبلي  ذياب  بن  اأحمد  بن  نادر  يعلن 
ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمـانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1239505 ،  وللم�سفــي وحــده 
حق متثيـــل ال�سركــة فـــي الت�سفيــــة اأمــام الغـيــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة 

الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية �سحار - حمافـظــة �سمال الباطنة 

�ص.ب : 504 ر.ب : 311 
هاتـف رقــم : 97207711

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�سفــي
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خالد بن حممد بن را�سد الرو�سدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة رمال البحرية الذهبية للتجارة واملقاوالت �ص.م.م   

يعلن خالد بن حممد بن را�سد الرو�سدي اأنه يقـوم بت�سفية �سركة رمال البحرية الذهبية 
 ، بالرقـم 1018000  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمـانـة  لـدى  ، وامل�سجلـــة  للتجارة واملقاولت �ش.م.م 
وللم�سفــي وحــده حق متثيـــل ال�سركــة فـــي الت�سفيــــة اأمــام الغـيــر ، وعلى اجلميع مراجعــة 

امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية �سحم - حمافـظــة �سمال الباطنة 

�ص.ب : 83 ر.ب : 319 
هاتـف رقــم : 99738385

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�سفــي

عبداللـه بن دروي�ص بن حميد اجلهوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة ال�سموخ للم�ساريع التجارية �ص.م.م  
ال�سموخ  بوابة  �سركة  بت�سفية  يقـوم  اأنه  اجلهوري  حميد  بن  دروي�ش  بن  عبداللـه  يعلن 
للم�ساريع التجارية �ش.م.م  ، وامل�سجلـــة لـدى اأمـانـة ال�سجـل الـتجـــاري بالرقــــم 1035136 ، 
وللم�سفــي وحــده حق متثيـــل ال�سركــة فـــي الت�سفيــــة اأمــام الغـيــر ، وعلى اجلميع مراجعــة 

امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
روي - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 3084 ر.ب : 311 
هاتـف رقــم : 99384545

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�سفــي
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�سيف بن �سعيد بن �سيف احلو�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف وعمر �ص.م.م   
يعلن �سيف بن �سعيد بن �سيف احلو�سنـي اأنه يقـوم بت�سفيــة �سركة �سيــف وعمـــر �ش.م.م  ، 
وامل�سجلـــة لـدى اأمـانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 3061825 ، وللم�سفــي وحــده حق متثيـــل 
ال�سركــة فـــي الت�سفيــــة اأمــام الغـيــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التي 

تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
�ص.ب : 226 ر.ب : 326 
هاتـف رقــم : 99341191

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�سفــي

يو�سف بن ح�سن بن يو�سف البلو�سي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة يو�سف بن ح�سن بن يو�سف البلو�سي واأوالده للتجارة واملقاوالت - تو�سية   
اأنه يقـوم بت�سفية �سركة يو�سف بن ح�سن بن  يعلن يو�سف بن ح�سن بن يو�سف البلو�سي 
اأمـانـة ال�سجـل  ، وامل�سجلـــة لـدى  يو�ســف البلو�سي واأولده للتجـــارة واملقـــاولت - تو�سيــة 
الـتجـــاري بالرقـــم 1095098 ، وللم�سفـــي وحــــده حق متثيـــــل ال�سركـــــة فـــي الت�سفيــــة اأمــام 
الغـيــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان الآتـي :
والية �سنا�ص - حمافـظــة �سمال الباطنة 

�ص.ب : 421 ر.ب : 324 
هاتـف رقــم : 92329489

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�سفــي
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عبداللـه بن خلفان بن عبداللـه املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهل لوى للتجارة - تو�سية   
يعلن عبداللـه بن خلفان بن عبداللـه املعمري اأنه يقـوم بت�سفية �سركة �سهل لوى للتجارة - 
وحــده  وللم�سفــي   ، بالرقـم 3137643  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمـانـة  لـدى  وامل�سجلـــة   ، تو�سية 
حق متثيـــل ال�سركــة فـــي الت�سفيــــة اأمــام الغـيــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة 

الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية لوى - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 325 ر.ب : 103 
هاتـف رقــم : 95397810

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�سفــي

�سيف بن �سالح بن حممد القا�سمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة اأبو هديل القا�سمي للتجارة واملقاوالت - تو�سية  

القا�سمي  اأبو هديل  �سركة  بت�سفية  يقـوم  اأنه  القا�سمي  بن حممد  �سالح  بن  �سيف  يعلن 
  ، للتجارة واملقاولت - تو�سية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمـانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1122048 
وللم�سفــي وحــده حق متثيـــل ال�سركــة فـــي الت�سفيــــة اأمــام الغـيــر ، وعلى اجلميع مراجعــة 

امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية �سنا�ص - حمافـظــة �سمال الباطنة 

�ص.ب : 421 ر.ب : 324 
هاتـف رقــم : 95775546

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�سفــي
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حممد بن خمي�ص بن �سنني احلريزي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة اأبو عبداللـه احلريزي للتجارة واملقاوالت - تو�سية   

يعلن حممد بن خمي�ش بن �سنني احلريزي اأنه يقـوم بت�سفية �سركة اأبو عبداللـه احلريزي 
للتجارة واملقاولت - تو�سية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمـانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 3197077 ، 
وللم�سفــي وحــده حق متثيـــل ال�سركــة فـــي الت�سفيــــة اأمــام الغـيــر ، وعلى اجلميع مراجعــة 

امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية �سحم - حمافـظــة �سمال الباطنة 

�ص.ب : 395 ر.ب : 319 
هاتـف رقــم : 95037671

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�سفــي

نا�سر بن �سامل بن عبداللـه املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة نا�سر بن �سامل بن عبداللـه املعمري واأوالده للتجارة - تو�سية   

بن  �سامل  بن  نا�سر  �سركة  بت�سفية  يقـوم  اأنه  املعمري  عبداللـه  بن  �سامل  بن  نا�سر  يعلن 
الـتجـاري  ال�سجـل  اأمـانـة  لـدى  وامل�سجلـــة   ، تو�سية   - للتجارة  واأولده  املعمري  عبداللـه 
 ، الغـيــر  اأمــام  الت�سفيــــة  فـــي  ال�سركــة  وحــده حق متثيـــل  وللم�سفــي   ،  8058741 بالرقـم 
وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

الآتـي :
والية �سحم - حمافـظــة �سمال الباطنة 

�ص.ب : 470 ر.ب : 319 
هاتـف رقــم : 99439899

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�سفــي
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حمود بن عبداللـه بن �سيف العمراين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املخبز الذهبي - تو�سية   
 - الذهبي  املخبز  �سركة  بت�سفية  يقـوم  اأنه  العمراين  �سيف  بن  عبداللـه  بن  حمود  يعلن 
وحــده  وللم�سفــي   ، بالرقـم 3191397  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمـانـة  لـدى  وامل�سجلـــة   ، تو�سية 
حق متثيـــل ال�سركــة فـــي الت�سفيــــة اأمــام الغـيــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة 

الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية �سحار - حمافـظــة �سمال الباطنة 

�ص.ب : 562 ر.ب : 311 
هاتـف رقــم : 93699009

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�سفــي

حممد بن عبداللـه بن حممد ال�سيزاوي ويا�سر بن �سامل بن حميد العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يا�سر العربي و�سريكه �ص.م.م   
اأنهما  ال�سيزاوي ويا�سر بن �سامل بن حميد العربي  يعلن حممد بن عبداللـه بن حممد 
ال�سجـل  اأمـانـة  لـدى  وامل�سجلـــة   ، �ش.م.م  و�سريكه  العربي  يا�سر  �سركة  بت�سفية  يقـومان 
الت�سفيــــة  فـــي  ال�سركــة  ، وللم�سفــيني وحــدهما حق متثيـــل  بالرقـم 7067666  الـتجـاري 
اأمــام الغـيــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـيني فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان الآتـي :
والية �سحار - حمافـظــة �سمال الباطنة 

هاتـف رقــم : 99446776
كمــــا يدعــــو امل�سفـيان 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�سفـيني 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــيان
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اأحمد بن �سيف بن حميد العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل العقري للتجارة - ت�سامنية   
يعلن اأحمد بن �سيف بن حميد العربي اأنه يقـوم بت�سفية �سركة تالل العقري للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمـانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 3215580 ، وللم�سفــي وحــده 
حق متثيـــل ال�سركــة فـــي الت�سفيــــة اأمــام الغـيــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة 

الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية �سحار - مركز الوالية

�ص.ب : 543 ر.ب : 311 
هاتـف رقــم : 92234923

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�سفــي

حممد بن علي بن خمي�ص املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خمبز الدار �ص.م.م  
 ، �ش.م.م  الدار  �سركة خمبز  بت�سفية  يقـوم  اأنه  املقبايل  بن علي بن خمي�ش  يعلن حممد 
وامل�سجلـــة لـدى اأمـانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 3185770 ، وللم�سفــي وحــده حق متثيـــل 
ال�سركــة فـــي الت�سفيــــة اأمــام الغـيــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التي 

تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 93 ر.ب : 321 
هاتـف رقــم : 99467689

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�سفــي
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�سلطان بن حممد بن جمعة اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة جوهرة الباطنة احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية   

يعلــن �سلطـــان بن حممـــد بن جمعــة اجلابـــري اأنه يقـوم بت�سفيــة �سركــة جوهرة الباطنة 
احلديثة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمـانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 
1144951 ، وللم�سفـــــي وحـــــده حـــق متثيـــل ال�سركــــة فـــي الت�سفيــــة اأمـــــام الغـيــــر ، وعلى 
اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :

والية لوى - حمافظة �سمال الباطنة
�ص.ب : 437 ر.ب : 322 
هاتـف رقــم : 99546853

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�سفــي

حممد بن �سعيد بن عبداللـه اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلابري والقليبي للتجارة - ت�سامنية   
يعلن حممد بن �سعيد بن عبداللـه اجلابري اأنه يقـوم بت�سفية �سركة اجلابري والقليبي 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمـانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 3302890 ، وللم�سفــي 
اأمــام الغـيــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي  وحــده حق متثيـــل ال�سركــة فـــي الت�سفيــــة 

فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 455 ر.ب : 322 
هاتـف رقــم : 99427222

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�سفــي
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نا�سر بن �سليمان بن عبداللـه الرحيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور الباطنة للكهرباء واملقاوالت �ص.م.م   
يعلن نا�سر بن �سليمان بن عبداللـه الرحيلي اأنه يقـوم بت�سفية �سركة نور الباطنة للكهرباء 
واملقاولت �ش.م.م  ، وامل�سجلـــة لـدى اأمـانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1015896 ، وللم�سفــي 
اأمــام الغـيــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي  وحــده حق متثيـــل ال�سركــة فـــي الت�سفيــــة 

فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
�ص.ب : 360 ر.ب : 311 
هاتـف رقــم : 99327907

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�سفــي

�سلطان بن �سعيد بن حميد اجلهوري 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة رمال املدينة املا�سية للتجارة واملقاوالت - تو�سية  

يعلن �سلطان بن �سعيد بن حميد اجلهوري اأنه يقـوم بت�سفية �سركة رمال املدينة املا�سية 
للتجارة واملقاولت - تو�سية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمـانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1139991 ، 
وللم�سفــي وحــده حق متثيـــل ال�سركــة فـــي الت�سفيــــة اأمــام الغـيــر ، وعلى اجلميع مراجعــة 

امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 995 ر.ب : 311 
هاتـف رقــم : 95717399

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�سفــي
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اأحمد بن عامر بن خمي�ص الرديني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما خور ر�سل املتحدة للتجارة �ص.م.م   
يعلن اأحمد بن عامر بن خمي�ش الرديني اأنه يقـوم بت�سفية �سركة �سما خور ر�سل املتحدة 
للتجارة �ش.م.م  ، وامل�سجلـــة لـدى اأمـانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1214287 ، وللم�سفــي 
اأمــام الغـيــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي  وحــده حق متثيـــل ال�سركــة فـــي الت�سفيــــة 

فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
هاتـف رقــم : 95599086

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�سفــي

علي بن �سالح بن حممد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ينبع للتجارة - ت�سامنية   
يعلن علي بن �سالح بن حممد املقبايل اأنه يقـوم بت�سفية �سركة م�ساريع ينبع للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمـانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 3136515 ، وللم�سفــي وحــده 
حق متثيـــل ال�سركــة فـــي الت�سفيــــة اأمــام الغـيــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة 

الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية �سحار - مركز الوالية

�ص.ب : 23 ر.ب : 321 
هاتـف رقــم : 92853555

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�سفــي
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قا�سم بن حممد بن �سالح ال�سيزاوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة ال�سيزاوي الوطنية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية  

الوطنية  ال�سيزاوي  اأنه يقـوم بت�سفية �سركة  ال�سيزاوي  يعلن قا�سم بن حممد بن �سالح 
للتجارة  واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمـانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1034241 ، 
وللم�سفــــي وحــده حق متثيـــل ال�سركــة فـــي الت�سفيــــة اأمــام الغـيــر ، وعلى اجلميع مراجعــة 

امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية �سحار - مركز الوالية

�ص.ب : 810 ر.ب : 311 
هاتـف رقــم : 99899227

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�سفــي

خلفان بن عبيد بن حممد اخلنب�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجداف احلديثة للتجارة واملقاوالت �ص.م.م  
يعلـن خلفــان بن عبيـــد بن حممـــد اخلنب�ســي اأنه يقـوم بت�سفية �سركة املجداف احلديثة 
 ، بالرقـم 1267800  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمـانـة  لـدى  ، وامل�سجلـــة  للتجارة واملقاولت �ش.م.م 
وللم�سفــي وحــده حق متثيـــل ال�سركــة فـــي الت�سفيــــة اأمــام الغـيــر ، وعلى اجلميع مراجعــة 

امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية �سحار - مركز الوالية

�ص.ب : 30 ر.ب : 311 
هاتـف رقــم : 99811919

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�سفــي
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حمد بن حممد بن حمد املخمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة حمد بن حممد بن حمد املخمري و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية   
يعلن حمد بن حممد بن حمد املخمري اأنه يقـوم بت�سفية �سركة حمد بن حممد بن حمد 
املخمري و�سريكه للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمـانـة ال�سجـل الـتجـاري 
بالرقـم 1073608 ، وللم�سفــــي وحــــده حـــق متثيـــل ال�سركـــــة فـــي الت�سفيــــة اأمــام الغـيــر ، 
وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

الآتـي :
حمافظة �سمال الباطنة

هاتـف رقــم : 95717790
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�سفــي

را�سد بن �سعيد بن �سقر اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة واحة الفلج املتحدة للتجارة واملقاوالت - تو�سية 

املتحدة  الفلج  واحة  �سركة  بت�سفية  يقـوم  اأنه  اجلابري  �سقر  بن  �سعيد  بن  را�سد  يعلن 
للتجارة واملقاولت - تو�سية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمـانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1156935 ، 
وللم�سفــي وحــده حق متثيـــل ال�سركــة فـــي الت�سفيــــة اأمــام الغـيــر ، وعلى اجلميع مراجعــة 

امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية اخلابورة - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 119 ر.ب : 311 
هاتـف رقــم : 95466484

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�سفــي
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عبدالعزيز بن اأحمد بن علي العجمي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأثري  خلدمات الرتجمة �ص.م.م 
خلدمات  الأثري  �سركة  بت�سفية  يقـوم  اأنه  العجمــي  علــي  بن  اأحمد  بن  عبدالعزيز  يعلن 
الرتجمة �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـدى اأمـانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1148350 ، وللم�سفــي 
اأمــام الغـيــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي  وحــده حق متثيـــل ال�سركــة فـــي الت�سفيــــة 

فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 305 ر.ب : 322 
هاتـف رقــم : 95551110

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�سفــي

اأحمد بن �سليمان بن عبداللـه اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة اأحمد وخالد اجلابري للتجارة واملقاوالت �ص.م.م   

يعلن اأحمد بن �سليمان بن عبداللـه اجلابري اأنه يقـوم بت�سفية �سركة اأحمد وخالد اجلابري 
 ، بالرقـم 1115769  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمـانـة  لـدى  ، وامل�سجلـــة  للتجارة واملقاولت �ش.م.م 
وللم�سفــي وحــده حق متثيـــل ال�سركــة فـــي الت�سفيــــة اأمــام الغـيــر ، وعلى اجلميع مراجعــة 

امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 

�ص.ب : 409 ر.ب : 322 
هاتـف رقــم : 92598173

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�سفــي
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عادل بن مو�سى بن حيدر العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة عادل بن مو�سى بن حيدر العجمي وولده للتجارة - تو�سية  

بن  مو�سى  بن  عادل  �سركة  بت�سفية  يقـوم  اأنه  العجمي  حيدر  بن  مو�سى  بن  عادل  يعلن 
حيدر العجمي وولده للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمـانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 
وعلى   ، الغـيــر  اأمــام  الت�سفيــــة  فـــي  ال�سركــة  متثيـــل  حق  وحــده  وللم�سفــي   ،  3147665
اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :

والية اخلابورة - حمافـظــة �سمال الباطنة 
�ص.ب : 26 ر.ب : 123 

هاتـف رقــم : 99335575
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�سفــي

حميد بن �سيف بن را�سد ال�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بروج اخلابورة �ص.م.م   
يعلن حميد بن �سيف بن را�سد ال�سعيدي اأنه يقـوم بت�سفية �سركة م�ساريع بروج اخلابورة 
وحــده  وللم�سفــي   ،  3191001 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمـانـة  لـدى  وامل�سجلـــة   ، �ش.م.م 
حق متثيـــل ال�سركــة فـــي الت�سفيــــة اأمــام الغـيــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة 

الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
�ص.ب : 322 ر.ب : 326 
هاتـف رقــم : 92211922

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�سفــي
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راجي بن ربيع بن خدوم ال�سعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة خ�سيب بن خدوم بن النوبي ال�سعدي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية   

بن  خدوم  بن  خ�سيب  �سركة  بت�سفية  يقـوم  اأنه  ال�سعدي  خدوم  بن  ربيع  بن  راجي  يعلن 
الـتجـاري  ال�سجـل  اأمـانـة  لـدى  وامل�سجلـــة   ، للتجارة - ت�سامنية  ال�سعدي و�سريكه  النوبي 
بالرقـم 3220656 ، وللم�سفــي وحــده حــــق متثيـــــل ال�سركـــــة فـــي الت�سفيــــة اأمــــام الغـيـــــر ، 
وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

الآتـي :
والية ال�سويق - حمافـظــة �سمال الباطنة 

�ص.ب : 101 ر.ب : 315 
هاتـف رقــم : 99523883

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�سفــي

�سامي بن �سامل بن عبداللـه العبديل 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العبديل والغافري للتجارة - ت�سامنية   
والغافري  العبديل  �سركة  بت�سفية  يقـوم  اأنه  العبديل  بن عبداللـه  �سامل  بن  �سامي  يعلن 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمـانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1138426 ، وللم�سفــي 
اأمــام الغـيــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي  وحــده حق متثيـــل ال�سركــة فـــي الت�سفيــــة 

فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية منح - حمافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 95932868
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�سفــي

-259-



اجلريدة الر�سمية العدد )1242(

�سامل بن را�سد بن عايل اجللنداين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة بهجة وادي بني هني للتجارة واملقاوالت - تو�سية   

اأنه يقـوم بت�سفية �سركة بهجة وادي بني هني  يعلن �سامل بن را�سد بن عايل اجللنداين 
للتجارة واملقاولت - تو�سية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمـانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1107769 ، 
وللم�سفــي وحــده حق متثيـــل ال�سركــة فـــي الت�سفيــــة اأمــام الغـيــر ، وعلى اجلميع مراجعــة 

امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
اخلو�ص - والية ال�سيب

�ص.ب : 480 ر.ب : 318 
هاتـف رقــم : 99425707

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�سفــي

عبداللـه بن حممد بن عبداللـه ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع اجلفنني للتجارة واملقاوالت �ص.م.م   
اجلفنني  ربوع  �سركة  بت�سفية  يقـوم  اأنه  ال�سيابي  عبداللـه  بن  حممد  بن  عبداللـه  يعلن 
 ، بالرقـم 1059504  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمـانـة  لـدى  ، وامل�سجلـــة  للتجارة واملقاولت �ش.م.م 
وللم�سفــي وحــده حق متثيـــل ال�سركــة فـــي الت�سفيــــة اأمــام الغـيــر ، وعلى اجلميع مراجعــة 

امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
 حمافـظــة م�سقط 

�ص.ب : 90 ر.ب : 124 
هاتـف رقــم : 92683477

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�سفــي
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عبداللـه بن �سليمان بن عبداللـه اخلنجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سم�ص الزمان املتكاملة - ت�سامنية  
يعلن عبداللـه بن �سليمان بن عبداللـه اخلنجري اأنه يقـوم بت�سفية �سركة �سم�ش الزمان 
املتكاملة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لـدى اأمـانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1134986 ،  وللم�سفــي 
اأمــام الغـيــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي  وحــده حق متثيـــل ال�سركــة فـــي الت�سفيــــة 

فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية ال�سيب - حمافـظــة م�سقط 

هاتـف رقــم : 99077233
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�سفــي

�سيف بن خمي�ص بن علي ال�سعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأو�سال القاب�سة - ت�سامنية   
اأنــه يقـوم بت�سفيـــة �سركـــــــة اأو�سال القاب�سة -  يعلن �سيف بن خميـــ�ش بن علــي ال�سعـــدي 
ت�سامنية ، وامل�سجلـــــة لـدى اأمـانــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1256313 ، وللم�سفــي وحــده 
حق متثيـــل ال�سركــة فـــي الت�سفيــــة اأمــام الغـيــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة 

الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 113 ر.ب : 315 
هاتـف رقــم : 94774470

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�سفــي

-261-



اجلريدة الر�سمية العدد )1242(

عبداحلكيم بن حممد بن علي ال�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بر الربيك للتجارة - تو�سية   
يعلن عبداحلكيم بن حممد بن علي ال�سعيدي اأنه يقـوم بت�سفية �سركة بر الربيك للتجارة - 
تو�سيـــة ، وامل�سجلــــــة لـدى اأمـانــــة ال�سجــــل الـتجـاري بالرقـم 3145565 ، وللم�سفــي وحــده 
حق متثيـــل ال�سركــة فـــي الت�سفيــــة اأمــام الغـيــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة 

الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
احلمرية - حمافـظــة م�سقط 

هاتـف رقــم : 99373654
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�سفــي

فاروق بن اأحمد بن مو�سى الكندي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركن الف�سيلة �ص.م.م   
يعلن فاروق بن اأحمد بن مو�سى الكندي اأنه يقـوم بت�سفية �سركة ركن الف�سيلة �ش.م.م ، 
وامل�سجلـــة لـدى اأمـانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1790587 ، وللم�سفــي وحــده حق متثيـــل 
ال�سركــة فـــي الت�سفيــــة اأمــام الغـيــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التي 

تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
املعبيلة ال�سمالية - والية ال�سيب

�ص.ب : 203 ر.ب : 111 
هاتـف رقــم : 99426808

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�سفــي
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ر�سيد بن حممد بن �سندوه البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأزرق للتكنولوجيا �ص.م.م
اأنه يقـوم بت�سفية �سركة الأزرق للتكنولوجيا  يعلن ر�سيد بن حممد بن �سندوه البلو�سي 
وحــده  وللم�سفــي   ،  1073716 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمـانـة  لـدى  وامل�سجلـــة   ، �ش.م.م 
حــــق متثيـــــل ال�سركـــــة فـــي الت�سفيــــة اأمــــام الغـيـــــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي 

كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
حمافـظــة م�سقط

�ص.ب : 558 ر.ب : 122 
هاتـف رقــم : 92047256

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�سفــي

حممد بن �سامل بن حممد ال�سكيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد و�سعد و�سريكهم للتجارة �ص.م.م
يعلن حممد بن �سامل بن حممد ال�سكيلي اأنه يقـوم بت�سفية �سركة �سعيد و�سعد و�سريكهم 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـدى اأمـانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1032493 ، وللم�سفــي 
وحــده حــــق متثيـــــل ال�سركـــــة فـــي الت�سفيــــة اأمــــام الغـيـــــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي 

فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
احلمرية - حمافـظــة م�سقط 

�ص.ب : 455 ر.ب : 131 
هاتـف رقــم : 95110051

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�سفــي
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حممد بن عبداللـه بن علي ال�سليماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطرف االأول لالإن�ساءات �ص.م.م
الأول  الطرف  �سركة  بت�سفية  يقــــوم  اأنه  ال�سليمانــي  علــي  بن  عبداللـه  بن  حممد  يعلن 
لالإن�ساءات �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـدى اأمـانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1160697 ، وللم�سفــي 
وحــده حــــق متثيـــــل ال�سركـــــة فـــي الت�سفيــــة اأمــــام الغـيـــــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي 

فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
حمافـظــة م�سقط

�ص.ب : 206 ر.ب : 611 
هاتـف رقــم : 92612626

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�سفــي

فايز بن �سعيد العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املباين املتميزة للمقاوالت �ص.م.م
يعلن فايز بن �سعيد العربي اأنه يقـوم بت�سفية �سركة املباين املتميزة للمقاولت �ش.م.م ، 
وامل�سجلـــة لـدى اأمـانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1113033 ، وللم�سفــي وحــده حــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــة فـــي الت�سفيــــة اأمــــام الغـيـــــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور 

التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
العامرات - حمافـظــة م�سقط

�ص.ب : 209 ر.ب : 326 
هاتـف رقــم : 99211530

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�سفــي
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را�سد بن جمعة بن �سيف الكا�سبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو نربا�ش اله�سامي للتجارة �ش.م.م
اله�سامي  نربا�س  اأبو  �سركة  بت�سفية  يقـوم  اأنه  الكا�سبي  �سيف  بن  جمعة  بن  را�سد  يعلن 
للتجارة �س.م.م ،  وامل�سجلـــة لـدى اأمـانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1703455 ، وللم�سفــي 
وحــده حــــق متثيـــــل ال�سركـــــة فـــي الت�سفيــــة اأمــــام الغـيـــــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي 

فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
�ش.ب : 761 ر.ب : 121 
هاتـف رقــم : 98825007

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�سفــي

ح�سني بن علي بن را�سد احلكماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو ق�سي احلكماين للتجارة �ش.م.م
احلكماين  ق�سي  اأبو  �سركة  بت�سفية  يقـوم  اأنه  احلكماين  را�سد  بن  علي  بن  ح�سني  يعلن 
للتجارة �س.م.م ، وامل�سجلـــة لـدى اأمـانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1072410 ، وللم�سفــي 
وحــده حــــق متثيـــــل ال�سركـــــة فـــي الت�سفيــــة اأمــــام الغـيـــــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي 

فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية الكامل والوافـي - حمافظة جنوب ال�سرقية

�ش.ب : 639 ر.ب : 111 
هاتـف رقــم : 99733873

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�سفــي
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منت�سر بن مو�سى بن فقري البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريحان لالإن�ساءات �ص.م.م 
لالإن�ساءات  ريحان  �سركة  بت�سفية  يقـوم  اأنه  البلو�سي  فقري  بن  مو�سى  بن  منت�سر  يعلن 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـدى اأمـانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1145408 ، وفقا لتفــــــاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/22م ، وللم�سفــي وحــده حـق متثيـل ال�سركــــة فـــي الت�سفيــــة اأمــــام الغـيـــــر ، 
وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

الآتـي :
حمافـظــة م�سقط

هاتـف رقــم : 99041186
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�سفــي

�سليم بن �سامل بن ترتيب الغداين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خدمات الطرق �ص.م.م
يعلن �سليم بن �سامل بن ترتيب الغداين اأنه يقـوم بت�سفية �سركة خدمات الطرق �ش.م.م ، 
وامل�سجلـــة لـدى اأمـانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1195611 ، وللم�سفــي وحــده حــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــة فـــي الت�سفيــــة اأمــــام الغـيـــــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور 

التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
حمافـظــة م�سقط

�ص.ب : 1006 ر.ب : 112 
هاتـف رقــم : 99223018

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�سفــي
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علي بن عبداللـه بن �سالح ال�سيباين 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة علي بن عبداللـه ال�سيباين للتجارة - ت�سامنية

عبداللـه  بن  علي  �سركة  بت�سفية  يقـوم  اأنه  ال�سيباين  �سالح  بن  عبداللـه  بن  علي  يعلن 
ال�سيباين للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمـانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1008734 ، 
ال�سركـــــة  حــــق متثيـــــل  وللم�سفــي وحــده   ، املــــــــوؤرخ 2018/3/1م  ال�سركاء  وفقـــــا لتفــــــاق 
فـــي الت�سفيــــة اأمــــام الغـيـــــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق 

باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية عربي - حمافـظــة الظاهرة

�ص.ب : 15 ر.ب : 500 
هاتـف رقــم : 92665611

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�سفــي

حممد بن مو�سى بن اإبراهيم اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العجلة املا�سية لل�سيارات �ص.م.م
يعلن حممد بن مو�سى بن اإبراهيم اللواتي اأنه يقـوم بت�سفية �سركة العجلة املا�سية لل�سيارات 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـدى اأمـانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1172364 ، وفقــا لتفــــــاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/22م ، وللم�سفــي وحــده حــــق متثيـــــل ال�سركـــــة فـــي الت�سفيــــة اأمام الغـيـــــر ، 
وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

الآتـي :
�ص.ب : 124 ر.ب : 114 
هاتـف رقــم : 99719382

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�سفــي
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اأحمد بن حممد بن عثمان القا�سمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساطئ قزوين للتجارة واخلدمات �ص.م.م
يعلن اأحمد بن حممد بن عثمان القا�سمي اأنه يقـوم بت�سفية �سركة �ساطئ قزوين للتجارة 
واخلدمات �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـدى اأمـانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1014868 ، وللم�سفــي 
وحــده حــــق متثيـــــل ال�سركـــــة فـــي الت�سفيــــة اأمــــام الغـيـــــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي 

فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
�ص.ب : 399 ر.ب : 112 
هاتـف رقــم : 97055609

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�سفــي

�سيف بن نا�سر بن �سليمان املعويل 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الثمر امل�ستطاب - ت�سامنية
يعلــن �سيـــف بن نا�ســر بن �سليمان املعولــي اأنه يقـــوم بت�سفيـــة �سركـــة الثمـــر امل�ستطـــاب - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمـانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1051402 ، وللم�سفــي وحــده 
حــــق متثيـــــل ال�سركـــــة فـــي الت�سفيــــة اأمــــام الغـيـــــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي 

كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
�ص.ب : 1129 ر.ب : 111 
هاتـف رقــم : 99548464

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�سفــي
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حممد بن علي بن مو�سى اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نب�ص احلياة للتجارة �ص.م.م
للتجارة  احلياة  نب�ش  �سركة  بت�سفية  يقـوم  اأنه  اللواتي  مو�سى  بن  علي  بن  يعلن حممد 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لـــدى اأمـانـــة ال�سجــــــل الـتجـــــاري بالرقــــــم 1062473 ، وفقـــــا لتفـــــاق 
ال�ســــركـاء املــــوؤرخ 2018/3/21م ، وللم�سفــي وحــده حــــق متثيـــــل ال�سركـــــة فـــي الت�سفيــــة 
اأمــــام الغـيـــــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان الآتـي :
�ص.ب : 1240 ر.ب : 114 
هاتـف رقــم : 99719382

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�سفــي

خلف بن م�سبح ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي اجلفنني للتجارة واملقاوالت �ص.م.م
يعلن خلف بن م�سبح ال�سيابي اأنه يقـوم بت�سفية �سركة روابي اجلفنني للتجارة واملقاولت 
وحــده  وللم�سفــي   ،  5096960 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمـانـة  لـدى  وامل�سجلـــة   ، �ش.م.م 
حــــق متثيـــــل ال�سركـــــة فـــي الت�سفيــــة اأمــــام الغـيـــــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي 

كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
�ص.ب : 946 ر.ب : 111 
هاتـف رقــم : 99341647

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�سفــي
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�سليمان بن علي بن �سليمان الكندي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة النقاط الثالثة لالت�صاالت والتجارة �ش.م.م
يعلــن �شليمــان بن علــي بن �شليمــان الكنــدي اأنه يقـــوم بت�شفيــة �شركــة النقـــاط الثالثــة 
لالت�سالت والتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـدى اأمـانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1179963 ، 
اجلميع  وعلى   ، الغـيـــــر  اأمــــام  الت�سفيــــة  فـــي  ال�سركـــــة  متثيـــــل  حــــق  وحــده  وللم�سفــي 

مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
حمافـظــة م�سقط

�ص.ب : 446 ر.ب : 118 
هاتـف رقــم : 95588175

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�سفــي

حمدان بن �سعيد بن �سليمان الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحاري القاعة للتجارة واملقاوالت
يعلـــن حمـــدان بن �سعيــد بن �سليمــان الهنائــي اأنه يقـــوم بت�سفيــة �سركـــة �سحاري القاعة 
للتجارة واملقاولت ، وامل�سجلـــة لـدى اأمـانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـــم 5149894 ، وللم�سفــي 
وحــده حــــق متثيـــــل ال�سركـــــة فـــي الت�سفيــــة اأمــــام الغـيـــــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي 

فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
�ص.ب : 2080 ر.ب : 511 
هاتـف رقــم : 96666192

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�سفــي
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�سامل بن �سيف بن علي الريامي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات اجلبية للتجارة - ت�سامنية
يعلن �سامل بن �سيف بن علي الريامي اأنه يقـوم بت�سفية �سركة مرتفعات اجلبية للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمـانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 7054114 ، وللم�سفــي وحــده 
حــــق متثيـــــل ال�سركـــــة فـــي الت�سفيــــة اأمــــام الغـيـــــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي 

كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
�ص.ب : 61 ر.ب : 516 

هاتـف رقــم : 99577922
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�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأريج عربي - ت�سامنية

يعلن �سامل بن �سيف بن علي الريامي اأنه يقـوم بت�سفية �سركة اأريج عربي - ت�سامنية ، 
وامل�سجلـــة لـدى اأمـانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 7074620 ، وللم�سفــي وحــده حــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــة فـــي الت�سفيــــة اأمــــام الغـيـــــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور 

التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب : 362 ر.ب : 516 
هاتـف رقــم : 99577922

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�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول الربع اخلايل للتجارة - ت�سامنية

يعلن �سالـــم بن �سيــف بن علـــي الريامي اأنه يقـوم بت�سفية �سركــــة �سهـــول الربـــع اخلالـــي 
 ،  7053673 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـــل  اأمـانـــــــة  لـــدى  وامل�سجلــــــــة   ، ت�سامنيـــــة   - للتجارة 
اجلميع  وعلى   ، الغـيـــــر  اأمــــام  الت�سفيــــة  فـــي  ال�سركـــــة  متثيـــــل  حــــق  وحــده  وللم�سفـــــي 

مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
�ص.ب : 61 ر.ب : 516 

هاتـف رقــم : 99577922
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�سفــي

زاهر بن �سيف بن �سامل النبهاين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج العربي املا�سية - ت�سامنية
يعلن زاهر بن �سيف بن �سامل النبهاين اأنه يقـوم بت�سفية �سركــــة اخلليج العربي املا�سية - 
اأمـانـــــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1219459 ، وللم�سفـــــي  ت�سامنية ، وامل�سجلــــــــة لـــدى 
وحــده حــــق متثيـــــل ال�سركـــــة فـــي الت�سفيــــة اأمــــام الغـيـــــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي 

فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
بركــة املــوز - واليـة نزوى - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 416 ر.ب : 172 
هاتـف رقــم : 99242249

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�سفــي
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علي بن الي�أ�س بن فقري البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة لي�يل م�شقط �س.م.م
يعلن علي بن الياأ�ش بن فقري البلو�سي اأنه يقـوم بت�سفية �سركــــة ليايل م�سقط �ش.م.م , 
وامل�سجلــــــــة لـــدى اأمـانـــــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1709763 , وفقــا التفــــــاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/15م , وللم�سفي وحــده حــــق متثيـــــل ال�سركـــــة فـــي الت�سفية اأمــــام الغـيـــــر , 
وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
 واليـة امل�شنعة - حم�فظة جنوب الب�طنة

�س.ب : 789 ر.ب : 112 
ه�تـف رقــم : 99425425

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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

اأ�شعد بن �شعيد بن حممد ال�شي�بي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة رنني الع�ملية �س.م.م
يعلن اأ�سعد بن �سعيد بن حممد ال�سيابي اأنه يقـوم بت�سفية �سركــــة رنني العاملية �ش.م.م , 
وامل�سجلــــــــة لـــدى اأمـانـــــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1053092 , وفقــا التفــــــاق ال�سركاء 
اأمــــام  الت�سفيــــة  فـــي  ال�سركـــــة  متثيـــــل  حــــق  وحــده  وللم�سفـــــي   , 2017/12/17م  املوؤرخ 
الغـيـــــر , وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
حم�فظة جنوب الب�طنة
�س.ب : 21 ر.ب : 320 

ه�تـف رقــم : 99324154
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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

-273-



اجلريدة الر�سمية العدد )1242(

دروي�س بن جوريك بن حممد البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة �شور النعم�ن للتج�رة �س.م.م
يعلن دروي�ش بن جوريك بن حممد البلو�سي اأنه يقـوم بت�سفية �سركــــة �سور النعمان للتجارة 
�ش.م.م , وامل�سجلــــــــة لـــدى اأمـانـــــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1013161 , وفقــا التفــــــاق 
الت�سفيــــة  فـــي  ال�سركـــــة  حــــق متثيـــــل  وحــده  وللم�سفـــــي   , املوؤرخ 2018/3/12م  ال�سركاء 
اأمــــام الغـيـــــر , وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
حم�فظة جنوب الب�طنة

�س.ب : 1184 ر.ب : 320 
ه�تـف رقــم : 99577153

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة البلو�شي واحل�رثي للتج�رة واملق�والت �س.م.م

يعلن دروي�ش بن جوريك بن حممد البلو�سي اأنه يقـوم بت�سفية �سركــــة البلو�سي واحلارثي 
اأمـانـــــــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 1537784 ,  للتجارة واملقاوالت �ش.م.م , وامل�سجلة لدى 
ال�سركـــــة  متثيـــــل  حــــق  وحــده  وللم�سفـــــي   , 2018/3/12م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفــــــاق  وفقــا 
فـــي الت�سفيــــة اأمــــام الغـيـــــر , وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
حم�فظة جنوب الب�طنة

�س.ب : 1184 ر.ب : 320 
ه�تـف رقــم : 99577153

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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وائل بن خ�مت بن عثم�ن الذهلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة وائل و�شيف للتج�رة - ت�ش�منية
اأنه يقـوم بت�سفية �سركــــة وائل و�سيف للتجارة -  يعلن وائل بن خامت بن عثمان الذهلي 
ت�سامنية , وامل�سجلــــــــة لـــدى اأمـانـــــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1218777 , وفقــا التفــــــاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/5م , وللم�سفـــــي وحــده حــــق متثيـــــل ال�سركـــــة فـــي الت�سفيــــة اأمــــام 
الغـيـــــر , وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
حم�فظة جنوب الب�طنة

�س.ب : 222 ر.ب : 112 
ه�تـف رقــم : 92528967

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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

اأمين بن �ش�مل بن خمي�س اخل�طري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة واقع امل�شتقبل للتج�رة واملق�والت �س.م.م
يعلن اأمين بن �سامل بن خمي�ش اخلاطري اأنه يقـوم بت�سفية �سركــــة واقع امل�ستقبل للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م , وامل�سجلــــــــة لـــدى اأمـانـــــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1167105 , وفقــا 
فـــي  ال�سركـــــة  متثيـــــل  حــــق  وحــده  وللم�سفـــــي   , 2018/2/26م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفــــــاق 
تتعلـق  التي  االأمـور  كافـة  فـي  امل�سفـي  مراجعــة  اجلميع  وعلى   , الغـيـــــر  اأمــــام  الت�سفيــــة 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
حم�فظة جنوب الب�طنة

�س.ب : 189 ر.ب : 320 
ه�تـف رقــم : 92110212

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 �شعيد بن ط�لب الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة مق�والت االأجم�د الذهبية �س.م.م
يعلن اأ�سعد بن �سعيد بن طالب الوهيبي اأنه يقـوم بت�سفية �سركة مقاوالت االأجماد الذهبية 
�ش.م.م , وامل�سجلــــــــة لـــدى اأمـانـــــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1105673 ,  وفقــا التفــــــاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/18م , وللم�سفـــــي وحــده حــــق متثيل ال�سركـــــة فـــي الت�سفيــــة اأمام 
الغـيـــــر , وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
حم�فظة جنوب الب�طنة

�س.ب : 1225 ر.ب : 130 
ه�تـف رقــم : 92177177

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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

�شيف بن ن��شر بن �شيف الر�شيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية 
ل�شركة عبداللـه و�شيف اأبن�ء ن��شر بن �شيف الر�شيدي للتج�رة - ت�ش�منية

اأبناء  يعلن �سيف بن نا�سر بن �سيف الر�سيدي اأنه يقـوم بت�سفية �سركــــة عبداللـه و�سيف 
نا�سر بن �سيف الر�سيدي للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلــــــــة لـــدى اأمـانـــــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري 
بالرقـــم 1221230 ,  وفقــا التفــــــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/18م , وللم�سفـــــي وحــده حــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــة فـــي الت�سفيــــة اأمــــام الغـيـــــر , وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة 

االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
حم�فظة جنوب الب�طنة

�س.ب : 270 ر.ب : 320 
ه�تـف رقــم : 94444957

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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في�شل بن حمود بن ه��شل الر�شيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية 
ل�شركة في�شل بن حمود الر�شيدي و�شريكه للتج�رة - ت�ش�منية

حمود  بن  في�سل  �سركــــة  بت�سفية  يقـوم  اأنه  الر�سيدي  ها�سل  بن  حمود  بن  في�سل  يعلن 
الـتجـــاري  ال�سجـــــل  اأمـانـــــــة  لـــدى  وامل�سجلــــــــة   , ت�سامنية   - للتجارة  و�سريكه  الر�سيدي 
بالرقـــم 1021154 ,  وفقــا التفــــــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/7م , وللم�سفـــــي وحــده حــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــة فـــي الت�سفيــــة اأمــــام الغـيـــــر , وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة 

االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية برك�ء - حم�فظة جنوب الب�طنة

�س.ب : 49 ر.ب : 114 
ه�تـف رقــم : 99200567

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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

عبدالرحيم بن عبدالكرمي بن اإبراهيم البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة �شدى الف�شول ال�ش�ملة للتج�رة - ت�ش�منية
�سركــــة �سدى  بت�سفية  يقـوم  اأنه  البلو�سي  اإبراهيم  بن  يعلن عبدالرحيم بن عبدالكرمي 
الـتجـــاري  ال�سجـــــل  اأمـانـــــــة  لـــدى  وامل�سجلــــــــة   , ت�سامنية   - للتجارة  ال�ساملة  الف�سول 
بالرقـــم 1169052 ,  وفقــا التفــــــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/17م , وللم�سفـــــي وحــده حــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــة فـــي الت�سفيــــة اأمــــام الغـيـــــر , وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة 

االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
حم�فظة جنوب الب�طنة

�س.ب : 907 ر.ب : 320 
ه�تـف رقــم : 94266798

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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اإبراهيم بن �ش�لح بن اإبراهيم البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة اأ�شوار احل�شري �س.م.م
اأ�سوار احل�سري  اأنه يقـوم بت�سفية �سركــــة  اإبراهيم البلو�سي  اإبراهيم بن �سالح بن  يعلن 
�ش.م.م , وامل�سجلــــــــة لـــدى اأمـانـــــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1811878 , وفقــا التفــــــاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/7م , وللم�سفـــــي وحــده حــــق متثيـــــل ال�سركة فـــي الت�سفيــــة اأمــــام 
الغـيـــــر , وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
والية برك�ء - حم�فظة جنوب الب�طنة

�س.ب : 716 ر.ب : 320 
ه�تـف رقــم : 95859550

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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

زكري� بن يحيى بن خلف�ن اخلزيري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة م�ش�بيح برك�ء للتج�رة - ت�ش�منية
بركاء  م�سابيح  �سركــــة  بت�سفية  يقـوم  اأنه  اخلزيري  خلفان  بن  يحيى  بن  زكريا  يعلن 
 ,  1095791 بالرقـــم  الـتجـــاري  ال�سجـــــل  اأمـانـــــــة  لـــدى  وامل�سجلــــــــة   , ت�سامنية   - للتجارة 
ال�سركـــــة  متثيـــــل  حــــق  وحــده  وللم�سفـــــي   , 2018/2/28م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفــــــاق  وفقــا 
فـــي الت�سفيــــة اأمــــام الغـيـــــر , وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية برك�ء - حم�فظة جنوب الب�طنة

�س.ب : 227 ر.ب : 117 
ه�تـف رقــم : 92252429

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 �شليم�ن بن حمود الهاليل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة يو�شف الهاليل و�شريكه للتج�رة - ت�ش�منية
الهاليل  يو�سف  �سركــــة  بت�سفية  يقـوم  اأنه  الهاليل  حمود  بن  �سليمان  بن  يو�سف  يعلن 
و�سريكه للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلـة لـــدى اأمـانة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم 1538152 , 
ال�سركـــــة  متثيـــــل  حــــق  وحــده  وللم�سفـــــي   , 2018/3/15م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفــــــاق  وفقــا 
فـــي الت�سفيــــة اأمــــام الغـيـــــر , وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية برك�ء - حم�فظة جنوب الب�طنة

ه�تـف رقــم : 99338750
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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

هالل بن �شعيد بن علي اخلرو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة فلج احلرف - ت�ش�منية
يعلن هالل بن �سعيد بن علي اخلرو�سي اأنه يقـوم بت�سفية �سركــــة فلج احلرف - ت�سامنية , 
وامل�سجلــــــــة لـــدى اأمـانـــــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1535854 , وفقــا التفــــــاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/18م , وللم�سفـــــي وحــده حــــق متثيـــــل ال�سركــة فـــي الت�سفية اأمـام الغـيـــــر , 
وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
والية العوابي - حم�فظة جنوب الب�طنة

�س.ب : 20 ر.ب : 317 
ه�تـف رقــم : 95545300

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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عي�شى بن عبداللـه بن نوري البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة اأر�س برك�ء املتحدة �س.م.م
يعلن عي�سى بن عبداللـه بن نوري البلو�سي اأنه يقـوم بت�سفية �سركــــة اأر�ش بركاء املتحدة 
�ش.م.م , وامل�سجلــــــــة لـــدى اأمـانـــــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1020691 , وفقــا التفــــــاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/19م , وللم�سفـــــي وحــده حــــق متثيـــــل ال�سركــة فـــي الت�سفيــــة اأمام 
الغـيـر , وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
حم�فظة جنوب الب�طنة

�س.ب : 367 ر.ب : 320 
ه�تـف رقــم : 99808880

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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

جمعة بن �شيف بن جمعة الف�ر�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة جمعة الف�ر�شي واأوالده - تو�شية
يعلن جمعة بن �سيف بن جمعة الفار�سي اأنه يقـوم بت�سفية �سركــــة جمعة الفار�سي واأوالده - 
تو�سية , وامل�سجلــــــــة لـــدى اأمـانـــــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1540831 ,  وفقــا التفــــــاق 
الت�سفيــــة  فـــي  ال�سركـــــة  حــــق متثيـــــل  وحــده  وللم�سفـــــي   , املوؤرخ 2018/2/15م  ال�سركاء 
اأمــــام الغـيـــــر , وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
حم�فظة جنوب الب�طنة

�س.ب : 547 ر.ب : 320 
ه�تـف رقــم : 97688411

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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حمود بن عبدالعزيز بن �شعيد الري�مي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة م�ش�ريع الق�شيم الع�ملية �س.م.م
يعلن حمود بن عبدالعزيز بن �سعيد الريامي اأنه يقـوم بت�سفية �سركــــة م�ساريع الق�سيم 
وفقــا   , بالرقـــم 1024566  الـتجـــاري  ال�سجـــــل  اأمـانـــــــة  لـــدى  وامل�سجلــــــــة   , العاملية �ش.م.م 
فـــي  ال�سركـــــة  متثيـــــل  حــــق  وحــده  وللم�سفـــــي   , 2018/2/26م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفــــــاق 
تتعلـق  التي  االأمـور  كافـة  فـي  امل�سفـي  مراجعــة  اجلميع  وعلى   , الغـيـــــر  اأمــــام  الت�سفيــــة 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
حم�فظة جنوب الب�طنة

�س.ب : 211 ر.ب : 122 
ه�تـف رقــم : 99228223

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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

تعيب بن علي بن هدوب ال�شي�دي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة الغداين وال�شي�دي �س.م.م
وال�سيادي  الغداين  �سركــــة  بت�سفية  يقـوم  اأنه  ال�سيادي  هدوب  بن  علي  بن  تعيب  يعلن 
�ش.م.م , وامل�سجلــــــــة لـــدى اأمـانـــــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1548956 , وفقــا التفــــــاق 
الت�سفيــــة  فـــي  ال�سركـــــة  حــــق متثيـــــل  وحــده  وللم�سفـــــي   , املوؤرخ 2018/3/13م  ال�سركاء 
اأمــــام الغـيـــــر , وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
والية ال�شويق - حم�فظة �شم�ل الب�طنة

�س.ب : 814 ر.ب : 111 
ه�تـف رقــم : 99383161

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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�ش�مي بن علي بن ن��شر ال�شي�بي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة م�ش�ريع اال�شتقرار الع�ملية �س.م.م
يعلن �سامي بن علي بن نا�سر ال�سيابي اأنه يقـوم بت�سفية �سركــــة م�ساريع اال�ستقرار العاملية 
�ش.م.م , وامل�سجلــــــــة لـــدى اأمـانـــــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1026987 , وفقــا التفــــــاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/22م , وللم�سفـــــي وحــده حــــق متثيـــــل ال�سركــة فـــي الت�سفيـة اأمام 
الغـيـــــر , وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
حم�فظة جنوب الب�طنة

�س.ب : 1496 ر.ب : 112 
ه�تـف رقــم : 92449999

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة �ش�مي وعم�ر للتج�رة �س.م.م

للتجارة  �سامي وعمار  �سركــــة  بت�سفية  يقـوم  اأنه  ال�سيابي  نا�سر  �سامي بن علي بن  يعلن 
�ش.م.م , وامل�سجلــــــــة لـــدى اأمـانـــــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1079679 , وفقــا التفــــــاق 
الت�سفيــــة  فـــي  ال�سركـــــة  حــــق متثيـــــل  وحــده  وللم�سفـــــي   , املوؤرخ 2018/2/22م  ال�سركاء 
اأمــــام الغـيـــــر , وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
حم�فظة جنوب الب�طنة

�س.ب : 1496 ر.ب : 112 
ه�تـف رقــم : 92449999

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة �ش�مي وح�شن للتج�رة واملق�والت - ت�ش�منية

اأنه يقـوم بت�سفية �سركــــة �سامي وح�سن للتجارة  يعلن �سامي بن علي بن نا�سر ال�سيابي 
  , واملقاوالت - ت�سامنية , وامل�سجلــــــــة لــــــــدى اأمـانـــــــة ال�سجــــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1041943 
ال�سركـــــة  متثيـــــل  حــــق  وحــده  وللم�سفـــــي   , 2018/2/22م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفــــــاق  وفقــا 
فـــي الت�سفيــــة اأمــــام الغـيـــــر , وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
حم�فظة جنوب الب�طنة

�س.ب : 1496 ر.ب : 112 
ه�تـف رقــم : 92449999

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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

�ش�بر بن خمي�س بن �شعيد البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة الو�شق الذهبي للتج�رة �س.م.م
يعلن �سابر بن خمي�ش بن �سعيد البلو�سي اأنه يقـوم بت�سفية �سركـة الو�سق الذهبي للتجارة 
اأمـانـــــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1716034 , وفقــا التفــــــاق  �ش.م.م , وامل�سجلــــــــة لـــدى 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/12م , وللم�سفـي وحــده حــق متثيـــــل ال�سركـــــة فـــي الت�سفية اأمــــام 
الغـيـــــر , وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
حم�فظة جنوب الب�طنة

�س.ب : 105 ر.ب : 320 
ه�تـف رقــم : 99350032

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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طالل بن اإبراهيم بن علي املعيني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة العم�رة للتج�رة واملق�والت �س.م.م
يعلن طالل بن اإبراهيم بن علي املعيني اأنه يقـوم بت�سفية �سركــــة العمارة للتجارة واملقاوالت 
�ش.م.م , وامل�سجلــــــــة لـــدى اأمـانـــــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1521500 , وفقــا التفــــــاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/5م , وللم�سفـــــي وحــده حــــق متثيـــــل ال�سركـــــة فـــي الت�سفيــــة اأمــــام 
الغـيـــــر , وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
حم�فظة جنوب الب�طنة

�س.ب : 3600 ر.ب : 320 
ه�تـف رقــم : 99360922

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 اأعم�ل الت�شفـية 

ل�شركة حممد بن خلف بن ن��شر الفليتي و�شريكه للتج�رة 
يعلن طالل بن اإبراهيم بن علي املعيني اأنه يقـوم بت�سفية �سركــــة حممد بن خلف بن نا�سر 
 , الـتجـــاري بالرقـــم 1261371  ال�سجل  اأمـانة  لـــدى  , وامل�سجلة  الفليتي و�سريكه للتجارة  
وفقــا التفــــــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/7م , وللم�سفـــــي وحــده حــــق متثيـــــل ال�سركـــــة فـــي 
تتعلـق  التي  االأمـور  كافـة  فـي  امل�سفـي  مراجعــة  اجلميع  وعلى   , الغـيـــــر  اأمــــام  الت�سفيــــة 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
حم�فظة جنوب الب�طنة

�س.ب : 566 ر.ب : 320 
ه�تـف رقــم : 99320220

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 دري�ين البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة م�ش�ريع القرحة املتحدة �س.م.م
يعلن علي بن عبداللـه بن درياين البلو�سي اأنه يقـوم بت�سفية �سركــــة م�ساريع القرحة املتحدة 
�ش.م.م , وامل�سجلــــــــة لـــدى اأمـانـــــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1030553 , وفقــا التفــــــاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/7م , وللم�سفـــــي وحــده حـق متثيـــــل ال�سركـــــة فـــي الت�سفيــــة اأمــــام 
الغـيـــــر , وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
حم�فظة جنوب الب�طنة

�س.ب : 220 ر.ب : 320 
ه�تـف رقــم : 99373555

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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

خ�لد بن عبدالعزيز بن نوروك الزدج�يل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية 
ل�شركة جنم �شح�ر الف�شي للتج�رة واملق�والت - تو�شية

�سحار  جنم  �سركــــة  بت�سفية  يقـوم  اأنه  الزدجايل  نوروك  بن  عبدالعزيز  بن  خالد  يعلن 
الف�سي للتجارة واملقاوالت - تو�سية , وامل�سجلــــــــة لـــدى اأمـانـــــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 
1062875 , وفقــا التفــــــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/27م , وللم�سفـــــي وحــده حــــق متثيـــــل 
اأمــــام الغـيـــــر , وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور  ال�سركـــــة فـــي الت�سفيــــة 

التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
حم�فظة جنوب الب�طنة
�س.ب : 81 ر.ب : 320 

ه�تـف رقــم : 95516780
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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

-285-



اجلريدة الر�سمية العدد )1242(

املر بن �ش�مل بن خلف�ن العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة اأبن�ء اخلليج املتك�ملة للتج�رة - ت�ش�منية
املتكاملة  اخلليج  اأبناء  �سركــــة  بت�سفية  يقـوم  اأنه  العربي  خلفان  بن  �سامل  بن  املر  يعلن 
  , بالرقـــم 1212402  الـتجـــاري  ال�سجـــــل  اأمـانــــــــــة  لـــدى  وامل�سجلــــــــة   , للتجارة - ت�سامنية 
ال�سركـــــة  متثيـــــل  حــــق  وحــده  وللم�سفـــــي   , 2018/3/15م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفــــــاق  وفقــا 
فـــي الت�سفيــــة اأمــــام الغـيـــــر , وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية الر�شت�ق - حم�فظة جنوب الب�طنة

�س.ب : 318 ر.ب : 318 
ه�تـف رقــم : 95330991

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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

بدر بن �ش�لح بن �شعيد البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة اأبو ي��شني واأوالده - تو�شية
 - واأوالده  يا�سني  اأبو  �سركــــة  بت�سفية  يقـوم  اأنه  البلو�سي  �سعيد  بن  �سالح  بن  بدر  يعلن 
تو�سية , وامل�سجلــــــــة لـــدى اأمـانـــــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1055291 , وفقــا التفــــــاق 
الت�سفيــــة  فـــي  ال�سركـــــة  حــــق متثيـــــل  وحــده  وللم�سفـــــي   , املوؤرخ 2018/2/15م  ال�سركاء 
اأمــــام الغـيـــــر , وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
حم�فظة جنوب الب�طنة

�س.ب : 125 ر.ب : 320 
ه�تـف رقــم : 99254659

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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اجلريدة الر�سمية العدد )1242(

حميد بن نا�صر بن حميد ال�صاحلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صدا�صية لل�صرياميك �ش.م.م
يعلن حميد بن نا�سر بن حميد ال�ساحلي اأنه يقـوم بت�سفية �سركــــة ال�سدا�سية لل�سرياميك 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــــــة لـــدى اأمـانـــــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1280932 ، وفقــا التفــــــاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2017/12/31م ، وللم�سفـــــي وحــده حــــق متثيـــــل ال�سركـــــة فـــي الت�سفيــــة 
اأمــــام الغـيـــــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
والية ال�صويق - حمافظة �صمال الباطنة

�ش.ب : 279 ر.ب : 315 
هاتـف رقــم : 99377711

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الباع للتجارة - ت�صامنية

اأنه يقـوم بت�سفية �سركــــة البــاع للتجــــارة -  يعلــن حميــد بن نا�ســر بن حميــد ال�ساحلي 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــــــة لـــدى اأمـانـــــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1507176 ،  وفقــا التفــــــاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2017/12/31م ، وللم�سفـــــي وحــده حــــق متثيـــــل ال�سركـــــة فـــي الت�سفيــــة 
اأمــــام الغـيـــــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
والية ال�صويق - حمافظة �صمال الباطنة

�ش.ب : 365 ر.ب : 315 
هاتـف رقــم : 99377711

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1242(

داود بن �شليم�ن بن �شيف الن�عبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة فدك للخدم�ت العق�رية - ت�ش�منية
للخدمــــات  فـــدك  �سركــــــة  بت�سفيــة  يقــــوم  اأنه  الناعبي  �سيف  بن  �سليمــان  بن  داود  يعلــن 
  , بالرقـــم 1113944  الـتجـــاري  ال�سجـــــل  اأمـانـــــــة  لـــدى  وامل�سجلــــــــة   , - ت�سامنية  العقارية 
, وعلى اجلميع  الغـيـــــر  اأمــــام  الت�سفيــــة  فـــي  ال�سركـــــة  وللم�سفـــــــي وحــــده حــــــق متثيـــــل 

مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية برك�ء - حم�فظة جنوب الب�طنة

�س.ب : 907 ر.ب : 320 
ه�تـف رقــم : 99655689

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 را�شد بن حمدان الر�شيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية 
ل�شركة حممد وعبداللـه اأبن�ء را�شد الر�شيدي للتج�رة واملق�والت �س.م.م

يعلن عبداللـه بن را�سد بن حمدان الر�سيدي اأنه يقـوم بت�سفية �سركــــة حممد وعبداللـه 
ال�سجـــــل  اأمـانـــــــة  لـــدى  وامل�سجلــــــــة   , �ش.م.م  واملقاوالت  للتجارة  الر�سيدي  را�سد  اأبناء 
وللم�سفـــــي   , 2018/3/13م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفــــــاق  وفقــا   ,  1543245 بالرقـــم  الـتجـــاري 
وحــده حــــق متثيـــــل ال�سركـــــة فـــي الت�سفيــــة اأمــــام الغـيـــــر , وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي 

فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية برك�ء - حم�فظة جنوب الب�طنة

�س.ب : 907 ر.ب : 320 
ه�تـف رقــم : 99872726

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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اجلريدة الر�سمية العدد )1242(

اأحمد بن دروي�س بن حممد البلو�شي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة االأطراف الوطنية �س.م.م
اأنه يقـوم بت�سفية �سركــــة االأطراف الوطنية  اأحمد بن دروي�ش بن حممد البلو�سي  يعلن 
اأمـانـــــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1030462 , وفقــا التفــــــاق  �ش.م.م , وامل�سجلــــــــة لـــدى 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/22م , وللم�سفـــــي وحــده حــــق متثيـــــل ال�سركـــــة فـــي الت�سفية اأمام 
الغـيــر , وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
والية برك�ء - حم�فظة جنوب الب�طنة

�س.ب : 907 ر.ب : 320 
ه�تـف رقــم : 99209590

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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

حمود بن حمد بن را�شد ال�شي�بي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية 
ل�شركة عبداللـه بن حمد ال�شي�بي واإخوانه - ت�ش�منية

يعلن حمود بن حمد بن را�سد ال�سيابي اأنه يقـوم بت�سفية �سركــــة عبداللـه بن حمد ال�سيابي 
  ,  1609726 بالرقـــم  الـتجـــاري  ال�سجـــــل  اأمـانـــــــة  لـــدى  وامل�سجلــــــــة   , ت�سامنية   - واإخوانه 
وفقــا التفــــــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/7م , وللم�سفـــــي وحــده حــــق متثيـــــل ال�سركـــــة فـــي 
تتعلـق  التي  االأمـور  كافـة  فـي  امل�سفـي  مراجعــة  اجلميع  وعلى   , الغـيـــــر  اأمــــام  الت�سفيــــة 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
�س.ب : 32 ر.ب : 317 

ه�تـف رقــم : 90611133
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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�ش�مل بن خمي�س بن �شيف العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اإطاللة القرط للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية
يعلن �شامل بن خمي�س بن �شيف العربي اأنه يقـوم بت�شفية �شركــــة اإطاللة القرط للتجارة 
  , واملقــاوالت - ت�سامنيـــــــة , وامل�سجلــــــــة لـــدى اأمـانـــــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1085188 
ال�سركـــــة  متثيـــــل  حــــق  وحــده  وللم�سفـــــي   , 2018/3/13م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفــــــاق  وفقــا 
فـــي الت�سفيــــة اأمــــام الغـيـــــر , وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية امل�شنعة - حم�فظة جنوب الب�طنة

�س.ب : 55 ر.ب : 300 
ه�تـف رقــم : 92332212

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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

قي�س بن علي بن عبداللـه الف�شلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة ع�مل النجوم احلديثة - ت�ش�منية
يعلن قي�ش بن علي بن عبداللـه الف�سلي اأنه يقـوم بت�سفية �سركــــة عامل النجوم احلديثة - 
ت�سامنية , وامل�سجلــــــــة لـــدى اأمـانـــــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1179218 ,  وفقــا التفــــــاق 
الت�سفيــــة  فـــي  ال�سركـــــة  حــــق متثيـــــل  وحــده  وللم�سفـــــي   , املوؤرخ 2018/3/14م  ال�سركاء 
اأمــــام الغـيـــــر , وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
والية امل�شنعة - حم�فظة جنوب الب�طنة

�س.ب : 7 ر.ب : 300 
ه�تـف رقــم : 99079499

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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�شليم�ن بن �ش�مل بن ن��شر احلرا�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة �ش�مل احلرا�شي وولده للتج�رة - ت�ش�منية
يعلن �سليمان بن �سامل بن نا�سر احلرا�سي اأنه يقـوم بت�سفية �سركــــة �سامل احلرا�سي وولده 
للتجــــارة - ت�سامنيـــــــة , وامل�سجلــــــــة لـــدى اأمـانـــــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1036241 ,  
ال�سركـــــة  متثيـــــل  حــــق  وحــده  وللم�سفـــــي   , 2018/3/13م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفــــــاق  وفقــا 
فـــي الت�سفيــــة اأمــــام الغـيـــــر , وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
حم�فظة جنوب الب�طنة

�س.ب : 907 ر.ب : 320 
ه�تـف رقــم : 95228611

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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

عبدالرحيم بن عبداللـه بن �ش�لح البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة الآلئ برك�ء احلديثة �س.م.م
بركاء  الآلئ  �سركــــة  بت�سفية  يقـوم  اأنه  البلو�سي  بن �سالح  بن عبداللـه  يعلن عبدالرحيم 
 ,  1161931 بالرقـــم  الـتجـــاري  ال�سجـــــل  اأمـانـــــــة  لـــدى  وامل�سجلــــــــة   , �ش.م.م  احلديثة 
اجلميع  وعلى   , الغـيـــــر  اأمــــام  الت�سفيــــة  فـــي  ال�سركـــــة  متثيـــــل  حــــق  وحــده  وللم�سفـــــي 

مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية برك�ء - حم�فظة جنوب الب�طنة

�س.ب : 907 ر.ب : 320 
ه�تـف رقــم : 96392577

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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مريزا بن غلوم بن ح�شن البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة �شواحي املري�شي للتج�رة - تو�شية
املري�سي  اأنه يقــــوم بت�سفية �سركـــــة �سواحـــي  البلو�سي  يعلن ميــــرزا بن غلـــوم بن ح�سن 
  ,  1261647 بالرقـــم  الـتجـــاري  ال�سجـــــل  اأمـانـــــــة  لـــدى  وامل�سجلــــــــة   , تو�سية   - للتجارة 
وفقــا التفــــــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/11م , وللم�سفـــــي وحــده حــــق متثيـــل ال�سركــة فـــي 
تتعلـق  التي  االأمـور  كافـة  فـي  امل�سفـي  مراجعــة  اجلميع  وعلى   , الغـيـــــر  اأمــــام  الت�سفيــــة 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
حم�فظة جنوب الب�طنة

�س.ب : 344 ر.ب : 323 
ه�تـف رقــم : 99336137

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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

نبه�ن بن خ�لد بن حممود العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة ري�حني الوادي املتحدة - ت�ش�منية
يعلن نبهان بن خالد بن حممود العربي اأنه يقـوم بت�سفية �سركــــة رياحني الوادي املتحدة - 
ت�سامنية , وامل�سجلــــــــة لـــدى اأمـانـــــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1281663 ,  وفقــا التفــــــاق 
الت�سفيــــة  فـــي  ال�سركـــــة  حــــق متثيـــــل  وحــده  وللم�سفـــــي   , املوؤرخ 2018/3/12م  ال�سركاء 
اأمــــام الغـيـــــر , وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
والية الر�شت�ق - حم�فظة جنوب الب�طنة

�س.ب : 191 ر.ب : 314 
ه�تـف رقــم : 93923166

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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�شعود بن حممد بن م�جد العوفـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة قمم وادي بني عوف للتج�رة - ت�ش�منية
اأنه يقـوم بت�سفية �سركــــة قمم وادي بني عوف  يعلن �سعود بن حممد بن ماجد العوفـي 
  ,  1068730 بالرقـــم  الـتجـــاري  ال�سجـــــل  اأمـانـــــــة  لـــدى  وامل�سجلــــــــة   , ت�سامنية   - للتجارة 
ال�سركـــــة  متثيـــــل  حــــق  وحــده  وللم�سفـــــي   , 2018/3/13م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفــــــاق  وفقــا 
فـــي الت�سفيــــة اأمــــام الغـيـــــر , وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية ال�شويق - حم�فظة �شم�ل الب�طنة

ه�تـف رقــم : 95959866
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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

ن��شر بن خلف�ن بن حممد العوفـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة ن��شر ويحيى للتج�رة - ت�ش�منية
يعلن نا�سر بن خلفان بن حممد العوفـي اأنه يقـوم بت�سفية �سركــــة نا�سر ويحيى للتجارة - 
ت�سامنية , وامل�سجلــــــــة لـــدى اأمـانـــــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1780204 , وفقــا التفــــــاق 
الت�سفيــــة  فـــي  ال�سركـــــة  حــــق متثيـــــل  وحــده  وللم�سفـــــي   , املوؤرخ 2018/2/27م  ال�سركاء 
اأمــــام الغـيـــــر , وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
حم�فظة جنوب الب�طنة

�س.ب : 330 ر.ب : 318 
ه�تـف رقــم : 99449242

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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جمعة بن خمي�س بن ح�رب البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية 
ل�شركة اأبن�ء خمي�س بن ح�رب البلو�شي للتج�رة - ت�ش�منية

يعلـــن جمعــة بن خميـــ�ش بن حـــارب البلو�ســـي اأنه يقــوم بت�سفيــة �سركـــــة اأبناء خمي�ش بن 
حارب البلو�سي للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلــــــــة لـــدى اأمـانـــــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 
1085670 , وفقــا التفــــــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/11م , وللم�سفـــــي وحــده حــــق متثيـــــل 
اأمــــام الغـيـــــر , وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور  ال�سركـــــة فـــي الت�سفيــــة 

التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية امل�شنعة - حم�فظة جنوب الب�طنة

ه�تـف رقــم : 92111614
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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

�شيف بن را�شد بن �شيف ال�ش�بعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة اأ�شوار الع�بية للتج�رة واملق�والت - ت�ش�منية
اأ�سوار العابية للتجارة  اأنه يقـوم بت�سفية �سركــــة  ال�سابعي  يعلن �سيف بن را�سد بن �سيف 
  , واملقـــاوالت - ت�سامنيـــة , وامل�سجلــــــــة لـــدى اأمـانـــــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1083003 
ال�سركـــــة  متثيـــــل  حــــق  وحــده  وللم�سفـــــي   , 2018/3/13م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفــــــاق  وفقــا 
فـــي الت�سفيــــة اأمــــام الغـيـــــر , وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية ال�شويق - حم�فظة �شم�ل الب�طنة

�س.ب : 591 ر.ب : 315 
ه�تـف رقــم : 99033660

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 فا�صل بن لهيب اخلرو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأ�صوار ال�صعبية ال�صاملة للتجارة - ت�صامنية 
يعلن اأحمد بن فا�سل بن لهيب اخلرو�سي اأنه يقـوم بت�سفية �سركــــة اأ�سوار ال�سعبية ال�ساملة 
 ،  1177040 بالرقـــم  الـتجـــاري  ال�سجـــــل  اأمـانـــــــة  لـــدى  وامل�سجلــــــــة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
ال�سركة  متثيـــــل  حــــق  وحــده  وللم�سفـــــي   ، 2018/3/11م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفــــــاق  وفقــا 
فـــي الت�سفيــة اأمــــام الغـيـــــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
هاتـف رقــم : 95253715

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة نب�ض �صاذون للتجارة - ت�صامنية

يعلن اأحمد بن فا�سل بن لهيب اخلرو�سي اأنه يقـوم بت�سفية �سركــــة نب�ض �ساذون للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــــــة لـــدى اأمـانـــــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1183989 ،  وفقــا التفــــــاق 
الت�سفيــــة  فـــي  ال�سركـــــة  حــــق متثيـــــل  وحــده  وللم�سفـــــي   ، املوؤرخ 2018/3/11م  ال�سركاء 
اأمــــام الغـيـــــر ، وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
هاتـف رقــم : 95253715

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة زهور الثوارة للتج�رة - ت�ش�منية

يعلن اأحمد بن فا�سل بن لهيب اخلرو�سي اأنه يقـوم بت�سفية �سركــــة زهور الثوارة للتجارة - 
ت�سامنية , وامل�سجلــــــــة لـــدى اأمـانـــــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1202756 ,  وفقــا التفــــــاق 
الت�سفيــــة  فـــي  ال�سركـــــة  حــــق متثيـــــل  وحــده  وللم�سفـــــي   , املوؤرخ 2018/3/11م  ال�سركاء 
اأمــــام الغـيـــــر , وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
ه�تـف رقــم : 95253715

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة روابي ال�شعبية للتج�رة - ت�ش�منية

يعلــن اأحمد بن فا�سل بن لهيـــب اخلرو�ســي اأنه يقـوم بت�سفيــة �سركــــــة روابـــي ال�سعبيــة 
  ,  1177035 بالرقـــم  الـتجـــاري  ال�سجـــــل  اأمـانـــــــة  لـــدى  وامل�سجلــــــــة   , ت�سامنية   - للتجارة 
ال�سركـــــة  متثيـــــل  حــــق  وحــده  وللم�سفـــــي   , 2018/3/11م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفــــــاق  وفقــا 
فـــي الت�سفيــــة اأمــــام الغـيـــــر , وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
ه�تـف رقــم : 95253715

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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وليد بن ن��شر بن �شعيد اجلهوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة مركز ال�شرح�ت للت�شوق - ت�ش�منية
يعلن وليد بن نا�سر بن �سعيد اجلهوري اأنه يقـوم بت�سفية �سركــــة مركز ال�سرحات للت�سوق - 
ت�سامنية , وامل�سجلــــــــة لـــدى اأمـانـــــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 3227936 ,  وفقــا التفــــــاق 
الت�سفيــــة  فـــي  ال�سركـــــة  حــــق متثيـــــل  وحــده  وللم�سفـــــي   , املوؤرخ 2018/3/11م  ال�سركاء 
اأمــــام الغـيـــــر , وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
والية اخل�بورة - حم�فظة �شم�ل الب�طنة

ه�تـف رقــم : 99263773
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�س بن �شيف بن عبداللـه العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية 
ل�شركة اأبو املهند العلوي و�شريكه للتج�رة واملق�والت - ت�ش�منية

العلوي  املهند  اأبو  �سركــــة  بت�سفية  يقـوم  اأنه  العلوي  عبداللـه  بن  �سيف  بن  خمي�ش  يعلن 
الـتجـــاري  ال�سجـــــل  اأمـانـــــــة  لـــدى  وامل�سجلــــــــة   , ت�سامنية   - واملقاوالت  للتجارة  و�سريكه 
بالرقـــم 1168826 , وفقــا التفــــــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/14م , وللم�سفـــــي وحــده حــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــة فـــي الت�سفيــــة اأمــــام الغـيـــــر , وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة 

االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية ال�شويق - حم�فظة �شم�ل الب�طنة

ه�تـف رقــم : 99207319
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 حمود بن �شيف الر�شيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة �شيف و�شعيد للتج�رة - ت�ش�منية
يعلن �سيف بن حمود بن �سيف الر�سيدي اأنه يقـوم بت�سفية �سركــــة �سيف و�سعيد للتجارة - 
ت�سامنية , وامل�سجلــــــــة لـــدى اأمـانـــــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1604821 ,  وفقــا التفــــــاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/6م , وللم�سفـــــي وحــده حــــق متثيـــــل ال�سركـــــة فـــي الت�سفيــــة اأمــــام 
الغـيـــــر , وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
والية برك�ء - حم�فظة جنوب الب�طنة

�س.ب : 526 ر.ب : 320 
ه�تـف رقــم : 99451194

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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

ح�مت بن اأحمد بن اإبراهيم البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة من�ر الفي��س �س.م.م
يعلن حامت بن اأحمد بن اإبراهيم البلو�سي اأنه يقـوم بت�سفية �سركــة منار الفيا�ش �ش.م.م , 
وامل�سجلــــــــة لـــدى اأمـانـــــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1098913 , وفقــا التفــــــاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/18م , وللم�سفـــــي وحــده حــــق متثيـــــل ال�سركة فـــي الت�سفيــــة اأمام الغـيــر , 
وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
والية برك�ء - حم�فظة جنوب الب�طنة

�س.ب : 688 ر.ب : 115 
ه�تـف رقــم : 92902605

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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هالل بن حمد بن حممد العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة هالل العجمي و�شريكه للتج�رة - ت�ش�منية
يعلن هالل بن حمد بن حممد العجمي اأنه يقـوم بت�سفية �سركــــة هالل العجمي و�سريكه 
 ,  1094284 بالرقـــم  الـتجـــاري  ال�سجـــــل  اأمـانـــــــة  لـــدى  وامل�سجلــــــــة   , ت�سامنية   - للتجارة 
ال�سركـــــة  متثيـــــل  حــــق  وحــده  وللم�سفـــــي   , 2018/2/15م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفــــــاق  وفقــا 
فـــي الت�سفيــــة اأمــــام الغـيـــــر , وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية ال�شويق - حم�فظة �شم�ل الب�طنة

�س.ب : 228 ر.ب : 322 
ه�تـف رقــم : 95849524

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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

حميد بن ن��شر بن حميد ال�ش�حلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة ن�ش�ئم البيل�ش�ن املتحدة �س.م.م
يعلن حميد بن نا�سر بن حميد ال�ساحلي اأنه يقـوم بت�سفية �سركــــة ن�سائم البيل�سان املتحدة 
�ش.م.م , وامل�سجلــــــــة لـــدى اأمـانـــــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1203373 , وفقــا التفــــــاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2017/12/31م , وللم�سفـــــي وحــده حــــق متثيـــــل ال�سركـــــة فـــي الت�سفيــــة 
اأمــــام الغـيـــــر , وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
والية ال�شويق - حم�فظة �شم�ل الب�طنة

�س.ب : 279 ر.ب : 315 
ه�تـف رقــم : 99377711

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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ربيع بن �ش�مل بن �شليم احل�متي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة قمم وادي الهجر الوطنية �س.م.م
يعلن ربيع بن �سامل بن �سليم احلامتي اأنه يقـوم بت�سفية �سركــــة قمم وادي الهجر الوطنية 
�ش.م.م , وامل�سجلــــــــة لـــدى اأمـانـــــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1141096 ,  وفقــا التفــــــاق 
الت�سفيــــة  فـــي  ال�سركـــــة  حــــق متثيـــــل  وحــده  وللم�سفـــــي   , املوؤرخ 2018/3/12م  ال�سركاء 
اأمــــام الغـيـــــر , وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
ه�تـف رقــم : 99353547

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة الذك�ء املتحدة �س.م.م

يعلن ربيع بن �سامل بن �سليم احلامتي اأنه يقـوم بت�سفية �سركــــة الذكاء املتحدة �ش.م.م , 
وامل�سجلــــــــة لـــدى اأمـانـــــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1176957 ,  وفقــا التفــــــاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/12م , وللم�سفـــــي وحــده حــــق متثيـــــل ال�سركة فـــي الت�سفيـة اأمام الغـيـــــر , 
وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
ه�تـف رقــم : 99353547

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 �شعيد املجيني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة الري�حني املتحدة �س.م.م
يعلن عبداللـه بن علي بن �سعيد املجيني اأنه يقـوم بت�سفية �سركــــة الرياحني املتحدة �ش.م.م , 
وامل�سجلــــــــة لـــدى اأمـانـــــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1011241 ,  وفقــا التفــــــاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/1م , وللم�سفـــــي وحــده حــــق متثيـــــل ال�سركـــــة فـــي الت�سفية اأمــــام الغـيـــــر , 
وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
والية امل�شنعة - حم�فظة جنوب الب�طنة

�س.ب : 77 ر.ب : 300 
ه�تـف رقــم : 99200171

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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

�ش�مل بن �ش�لح بن �شعيد البداعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية 
ل�شركة �ش�مل بن �ش�لح بن �شعيد البداعي و�شريكه للتج�رة - ت�ش�منية

بن  �سالح  بن  �سامل  �سركــــة  بت�سفية  يقـوم  اأنه  البداعي  �سعيد  بن  �سالح  بن  �سامل  يعلن 
�سعيد البداعي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلــــــــة لـــدى اأمـانـــــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري 
بالرقـــم 3177394 ,  وفقــا التفــــــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/28م , وللم�سفـــــي وحــده حــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــة فـــي الت�سفيــــة اأمــــام الغـيـــــر , وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة 

االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية ال�شويق - حم�فظة �شم�ل الب�طنة

�س.ب : 28 ر.ب : 315 
ه�تـف رقــم : 97728838

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 ن��شر بن �شليم�ن الغ�فري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة ن�شم�ت وادي بني غ�فر للتج�رة - ت�ش�منية
يعلن اأحمد بن نا�سر بن �سليمان الغافري اأنه يقـوم بت�سفية �سركــــة ن�سمات وادي بني غافر 
  , للتجـــــارة - ت�سامنيـــــة , وامل�سجلــــــــة لـــدى اأمـانــــــــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1130547 
ال�سركـــــة  متثيـــــل  حــــق  وحــده  وللم�سفـــــي   , 2018/2/14م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفــــــاق  وفقــا 
فـــي الت�سفيــــة اأمــــام الغـيـــــر , وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية ال�شويق - حم�فظة �شم�ل الب�طنة

ه�تـف رقــم : 92478904
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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

�شلط�ن بن حمد بن �شلط�ن احلب�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة اأطالل الرو�شة للتج�رة واملق�والت - ت�ش�منية
الرو�سة  اأطالل  �سركــــة  بت�سفية  يقـوم  اأنه  احلب�سي  �سلطان  بن  حمد  بن  �سلطان  يعلن 
بالرقـــم  الـتجـــاري  ال�سجـــــل  اأمـانـــــــة  لـــدى  وامل�سجلــــــــة   , ت�سامنية   - واملقاوالت  للتجارة 
6071821 ,  وفقــا التفــــــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/12م , وللم�سفـــــي وحــده حــــق متثيـــــل 
اأمــــام الغـيـــــر , وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور  ال�سركـــــة فـــي الت�سفيــــة 

التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية برك�ء - حم�فظة جنوب الب�طنة

�س.ب : 218 ر.ب : 423 
ه�تـف رقــم : 99203441

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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جم�ل بن �شعيد بن علي ال�شراعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة العقول الذكية احلديثة للتج�رة - ت�ش�منية
يعلن جمال بن �سعيد بن علي ال�سراعي اأنه يقـوم بت�سفية �سركــــة العقول الذكية احلديثة 
 ,  1265959 بالرقـــم  الـتجـــاري  ال�سجـــــل  اأمـانـــــــة  لـــدى  وامل�سجلــــــــة   , ت�سامنية   - للتجارة 
ال�سركـــــة  متثيـــــل  حــــق  وحــده  وللم�سفـــــي   , 2018/3/11م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفــــــاق  وفقــا 
فـــي الت�سفيــــة اأمــــام الغـيـــــر , وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية الر�شت�ق - حم�فظة جنوب الب�طنة

ه�تـف رقــم : 98954883
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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

زمزم بنت حممد بن �شيف ال�شي�بية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة التنني االأبي�س للتج�رة - ت�ش�منية
تعلـن زمــزم بنت حممـــد بن �سيف ال�سيابيــة اأنــها تقــــوم بت�سفـية �سـركـــة التنيــن االأبي�ش 
وفقــا   , بالرقـم 1078995  الـتجاري  ال�سـجـل  اأمــانة  لـدى  وامل�سجلــة   , ت�سامنية   - للتجارة 
التفـاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/11م , وللم�سفية وحدها حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة 
اأمـــام الغـــيـــر , وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـية فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
حم�فظة جنوب الب�طنة

�س.ب : 695 ر.ب : 320  
ه�تـف رقــم : 99265441

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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جليل بن اأحمد بن حممد العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة جليل العجمي و�ضريكته للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية
يعلـن جليل بن اأحمد بن حممد العجمي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة جليل العجمي و�سريكته 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 3224570 ، 
، 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 : 
�ص.ب : 49 ر.ب : 311

هاتـف رقــم : 92170210
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
اإبراهيم بن علي بن خمي�ص ال�ضيدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اإبراهيم ال�ضيدي وولده للتجارة واملقاوالت - تو�ضية

ال�سيدي  اإبراهيم  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  ال�سيدي  خمي�س  بن  علي  بن  اإبراهيم  يعلـن 
اأمانــــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  وولــده للتــجارة واملقــاوالت - تو�سية ، وامل�سجلــــة لــدى 
3231747 ، 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 : 
�ص.ب : 345 ر.ب : 316

هاتـف رقــم : 92262334
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .

-304-



اجلريدة الر�سمية العدد )1242(

عبداللـه بن �ضاملني بن عبداللـه الكم�ضكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضما عوتب للتجارة - ت�ضامنية
عوتب  �سما  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  الكم�سكي  عبداللـه  بن  �ساملني  بن  عبداللـه  يعلـن 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1045843 ، 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 �ضحار - مركز الوالية 

هاتـف رقــم : 92368248
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
�ضليمان بن علي بن نا�ضر املعمري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأنوار اخلليج املميزة للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلـن �سليمــان بن علــي بن نا�سر املعمـــري اأنـــه يقــوم بت�سفـية �سركـــة اأنوار اخلليــج املمـيزة 
 ، بالرقـم 1035957  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لـــدى  وامل�سجلـة   ، واملقاوالت �س.م.م  للتجارة 
، 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 : 
واليـة �ضحم - مركز الوالية 

�ص.ب : 270 ر.ب : 319
هاتـف رقــم : 99222931

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 �ضعيد بن عبداللـه العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأرا�ضي �ضحم للتجارة - ت�ضامنية
يعلـن اأحمد بن �سعيد بن عبداللـه العلوي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأرا�سي �سحم للتجارة - 
، وللم�سفـي وحده  بالرقـم 1032873  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 : 
واليـة �ضحم - حمافـظــة �ضمال الباطنة

�ص.ب : 196 ر.ب : 319
هاتـف رقــم : 99624975

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
�ضقر بن �ضلطان بن حممد اجلابري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضقر اجلابري و�ضريكه �ص.م.م

يعلـن �سقــر بــن �سلطـــان بن حممــــد اجلابري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سقـــر اجلابـــري 
و�سريكـــه �س.م.م ، وامل�سجلـة لـــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــــم 1055873 ، 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 �ضحار - حمافـظــة �ضمال الباطنة

�ص.ب : 8 ر.ب : 322
هاتـف رقــم : 99064606

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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هالل بن خمي�ص بن عبداللـه املانعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ربوع لوى املا�ضية للتجارة واملقاوالت - تو�ضية
املا�سية  لوى  ربوع  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  املانعي  بن عبداللـه  بن خمي�س  يعلـن هالل 
للتجارة واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1125177 ، 
وللم�سفـي وحده حــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة لوى - حمافـظــة �ضمال الباطنة

�ص.ب : 304 ر.ب : 325
هاتـف رقــم : 95707055

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 �ضيف بن حمدان البادي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ال�ضم�ص ال�ضاطعة العاملية �ص.م.م

يعلــن خميــ�س بن �سيف بن حمدان البــادي اأنـــه يقـــوم بت�سفـيـة �سركـــة ال�سم�س ال�ساطعة 
العامليــة �س.م.م ، وامل�سجلـة لـــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقـــم 1098365 ، 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 : 
روي - واليـة مطرح - حمافـظـة م�ضقط

�ص.ب : 27 ر.ب : 319
هاتـف رقــم : 99376697

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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نا�ضر بن �ضامل بن عبداللـه املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية 
ل�ضركة نا�ضر بن �ضامل بن عبداللـه اخلالدي و�ضريكه للتجارة - ت�ضامنية

اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة نا�سر بن �سامل بن  يعلـن نا�سر بن �سامل بن عبداللـه املعمري 
عبداللـه اخلالدي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري 
بالرقـم 3062775 ، 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 �ضحم - حمافـظــة �ضمال الباطنة
�ص.ب : 470 ر.ب : 319

هاتـف رقــم : 99439599
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 جمعة بن عبيد الها�ضمي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة البوابة املتحدة للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلـن حممد بن جمعة بن عبيد الها�سمي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة البوابة املتحدة للتجارة 
واملقاوالت �س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1071124 ، 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 : 
�ص.ب : 274 ر.ب : 319

هاتـف رقــم : 95170366
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 رامز بن حممد العو�ضي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة رامز لل�ضفر وال�ضياحة �ص.م.م
يعلـن حممد بن رامز بن حممد العو�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة رامز لل�سفر وال�سياحة 

�س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1831240 ، 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 : 

�ص.ب : 1038 ر.ب : 121
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
قا�ضم بن حميد بن عبداللـه احلامدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة االأجواء املتاألقة للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية

املتاألقة  االأجواء  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  احلامدي  عبداللـه  بن  بن حميد  قا�سم  يعلـن 
 ، بالرقـم 1048770  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلـة لدى  للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 
، 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 : 
واليـة �ضحار - حمافـظــة �ضمال الباطنة

هاتف رقم : 96555536
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 �ضليمان بن حمد الكيومي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع اأبو جنمي العاملية �ص.م.م
اأبو جنمي  �سركـــة م�ساريع  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  الكيومي  بن حمد  �سليمان  بن  يعلـن حمد 
وللم�سفـي   ،  1082834 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، �س.م.م  العاملية 
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 �ضحار - مركز الوالية 

�ص.ب : 164 ر.ب : 311
هاتـف رقــم : 99354455

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
ح�ضن بن جمعة بن �ضامل الربيكي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة مزون للمعار�ص 

 ، للمعار�س  مزون  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  الربيكي  �سامل  بن  جمعة  بن  ح�سن  يعلـن 
، وللم�سفـي وحده حق متثيل  بالرقـم 1660640  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 : 
�ص.ب : 965 ر.ب : 112

هاتـف رقــم : 93266683
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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ح�ضني بن علي بن خمي�ص املرزوقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اجللمد للتجارة - تو�ضية
 - للتجارة  اجللمد  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  املرزوقي  بن خمي�س  علي  بن  يعلـن ح�سني 
تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1043652 ، 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 �ضحم - مركز الوالية 

هاتـف رقــم : 97776966
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
عبدالـله بن حممد بن مبارك املقبايل

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة قلعة ال�ضرق للتجارة - ت�ضامنية

يعلـن عبدالـله بن حممد بن مبارك املقبايل اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة قلعة ال�سرق للتجارة - 
، وللم�سفـي وحده  بالرقـم 3154939  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 : 
هاتـف رقــم : 99059610

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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نبهان بن �ضيف بن حم�ضن ال�ضيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة نوادر �ضحم املتحدة للتجارة - تو�ضية
يعلـن نبهان بن �سيف بن حم�سن ال�سيدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة نوادر �سحم املتحدة 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1052698 ، 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 : 
�ص.ب : 179 ر.ب : 319

هاتـف رقــم : 99255499
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
اإبراهيم بن �ضليمان بن عبداللـه الرحيلي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة حمد الرحيلي واإخوانه للتجارة - ت�ضامنية

يعلـن اإبراهيم بن �سليمان بن عبداللـه الرحيلي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة حمد الرحيلي 
واإخوانه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 3047903 ، 
، 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 : 
�ص.ب : 360 ر.ب : 311

هاتـف رقــم : 99330414
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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هالل بن عبداللـه بن حممد البلو�ضي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة التطوير والتعمري للتجارة واملقاوالت �ص.م.م
يعلـن هالل بن عبداللـه بن حممد البلو�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة التطوير والتعمري 
 ،  3305414 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، �س.م.م  واملقاوالت  للتجارة 
، 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 : 
�ص.ب : 951 ر.ب : 311

هاتـف رقــم : 92733266
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 ح�ضن بن جمعة الربيكي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة فن اخلط الذهبي - تو�ضية

اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة فن اخلط الذهبي -  يعلـن حممد بن ح�سن بن جمعة الربيكي 
تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1632680 ، 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 مطرح - مركز الوالية

�ص.ب : 17 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 93266683

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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عثمان بن عبداللـه بن �سعود ال�سليماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ينابيع معمد للتجارة �ش.م.م
معمد  ينابيع  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  ال�سليماين  �سعود  بن  عبداللـه  بن  عثمان  يعلـن 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 5117666 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/2/16م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
معمد - والية منح 

�ش.ب : 117 ر.ب : 619
هاتـف رقــم : 95346045

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
�سعيد بن علي بن حمد العبديل

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الن�ساأ احلديث للتجارة - ت�سامنية

يعلـن �سعيد بن علي بن حمد العبديل اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة الن�ساأ احلديث للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1167844 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/2/20م ، 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 : 

املعمور - واليـة بهالء 
�ش.ب : 25 ر.ب : 619

هاتـف رقــم : 99799164
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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م�ضطفى بن حممد بن خلفان املنيجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اليمامة املتكاملة للم�ضاريع العاملية �ص.م.م
يعلـن م�سطفى بن حممد بن خلفان املنيجري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اليمامة املتكاملة 
للم�ساريع العاملية �س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1219458 ، وفقا 
التفاق ال�سركاء 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 نزوى - حمافـظــة الداخلية

هاتـف رقــم : 91115553
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 الويهي بن علي الدرعي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة جبال وذحة للتجارة �ص.م.م

للتجارة  وذحة  �سركـــة جبال  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  الدرعي  علي  بن  الويهي  بن  �سامل  يعلـن 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 5115019 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 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 - حمافـظــة الداخلية
هاتـف رقــم : 99625150

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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�ضليمان بن غا�ضم بن عومير العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية 
ل�ضركة �ضليمان بن غا�ضم بن عومير العامري واإخوانه - ت�ضامنية

يعلـن �سليمان بن غا�سم بن عومير العامري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سليمان بن غا�سم بن 
عومير العامري واإخوانه - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لــــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 
5040787 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/25م ، 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 : 99371897
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
اإ�ضحاق بن �ضعيد بن حممد اخلرو�ضي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأمواج املودة - ت�ضامنية

 - املودة  اأمواج  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  اخلرو�سي  حممد  بن  �سعيد  بن  اإ�سحاق  يعلـن 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1165288 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/4/1م ، 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 : 98877662

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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يو�ضف بن خلفان بن م�ضعود احلديدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة مركز املوؤهالت العاملية �ص.م.م
املوؤهالت  �سركـــة مركز  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  بن م�سعود احلديدي  بن خلفان  يو�سف  يعلـن 
اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1005493 ، وفقا التفاق  العاملية �س.م.م ، وامل�سجلـة لدى 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/3/25م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
واليـة نزوى - حمافـظــة الداخلية

هاتـف رقــم : 97017712
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
ماهر بن �ضالح بن خليفة التوبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة برج العزبة للم�ضاريع �ص.م.م

اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة برج العزبة للم�ساريع  يعلـن ماهر بن �سالح بن خليفة التوبي 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1234683 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/17م ، 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 : 92775597

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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�ساحي بن بخيت بن �سلوم اليعربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هالل الر�ستاق للتجارة - ت�سامنية
يعلـن �ساحي بن بخيت بن �سلوم اليعربي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة هالل الر�ستاق للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1512161 ، 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 : 

والية الر�ستاق - حمافـظــة جنوب الباطنة
�ص.ب : 91 ر.ب : 318

هاتـف رقــم : 99777787
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
�سيف بن خمي�ص بن حميد املعمري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة اأبناء خمي�ص بن حميد املعمري للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلـن �سيف بن خمي�س بن حميد املعمري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأبناء خمي�س بن حميد 
املعمري للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 
3144933 ، وفقــا التفــاق ال�سركــاء املــوؤرخ 2017/12/31م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل 
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�سويق - حمافـظــة �سمال الباطنة 

�ص.ب : 421 ر.ب : 315
هاتـف رقــم : 99359908

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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حمود بن �سليمان الغافري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمود وحممد للتجارة - ت�سامنية
 - للتجارة  وحممد  حمود  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  الغافري  �سليمان  بن  حمود  يعلـن 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1585584 ، 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 : 

 حمافـظــة جنوب الباطنة
�ص.ب : 305 ر.ب : 318

هاتـف رقــم : 99206685
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
خالد بن حممد بن �سالح ال�سيابي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي املهاليل للتجارة �ص.م.م

يعلـن خالد بن حممد بن �سالح ال�سيابي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة روابي املهاليل للتجارة 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1685066 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/4م ، 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 الر�ستاق - حمافـظــة جنوب الباطنة
�ص.ب : 251 ر.ب : 329

هاتـف رقــم : 96155331
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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رمزي بن اأحمد بن �سامل احل�سرمي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال البحر الوطنية - ت�سامنية
يعلـن رمزي بن اأحمد بن �سامل احل�سرمي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة رمال البحر الوطنية - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1237718 ، 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 ال�سويق - حمافـظــة �سمال الباطنة
هاتـف رقــم : 96665461

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
اأحمد بن ح�سن بن حممد املجيني 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز احللول املبتكرة لالأعمال �ص.م.م

يعلـن اأحمد بن ح�سن بن حممد املجيني اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة مركز احللول املبتكرة 
لالأعمال �س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1765159 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/3/19م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
 حمافـظــة م�سقط

�ص.ب : 649 ر.ب : 311
هاتـف رقــم : 99369167

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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عبداللـه بن حمد بن را�سد املالكي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع العقدة للتجارة - ت�سامنية
يعلـن عبداللـه بن حمد بن را�سد املالكي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة ربوع العقدة للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1753223 ، وفقا 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 - حمافـظــة جنوب الباطنة
�ص.ب : 95 ر.ب : 320

هاتـف رقــم : 92006600
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
جمعة بن �سعيد بن حمد الر�سيدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمعة و�سيف اأبناء �سعيد حمد الر�سيدي - ت�سامنية

يعلـن جمعة بن �سعيد بن حمد الر�سيدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة جمعة و�سيف اأبناء �سعيد 
 ، اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1433938  ، وامل�سجلـة لدى  حمد الر�سيدي - ت�سامنية 
، 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 : 
واليـة بركاء - حمافـظــة جنوب الباطنة

�ص.ب : 50 ر.ب : 123
هاتـف رقــم : 99315443

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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وليد بن علي دادين البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بادية بركاء للتجارة واملقاوالت �ص.م.م 
يعلـن وليد بن علي دادين البلو�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة بادية بركاء للتجارة واملقاوالت 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1523970 ، 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 : 

�ص.ب : 768 ر.ب : 320
هاتـف رقــم : 99011442

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
داود بن �سليمان بن حممد ال�سكيلي 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمطار العا�سمة للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلـن داود بن �سليمان بن حممــد ال�سكيــلي اأنــــه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأمطـــار العا�سمـــــة 
 ،  1105655 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، �س.م.م  واملقاوالت  للتجارة 
، 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 : 
هاتـف رقــم : 96996908

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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خليل بن يا�سر بن خلفان البطا�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوفاق االأول للتجارة �ص.م.م
يعلـن خليل بن يا�سر بن خلفان البطا�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة الوفاق االأول للتجارة 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1008427 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/3/26م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة العامرات - حمافـظــة م�سقط
هاتـف رقــم : 97577117

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
�سامل بن خلفان بن �سعيد الريامي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سفق االأحمر الوطنية للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلـن �سامل بن خلفان بن �سعيد الريامي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة ال�سفق االأحمر الوطنية 
 ،  1076605 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، �س.م.م  واملقاوالت  للتجارة 
، 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 : 
فنجاء - حمافـظــة الداخلية

�ص.ب : 361 ر.ب : 600
هاتـف رقــم : 95911114

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�سفــي على العنوان امل�سار اإليه .
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حممد بن حمود بن خالد الربواين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جوهرة املحيط املتميزة �ش.م.م
املحيــط  �سركــــة جوهــرة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـــه  الربوانــي  يعلـن حممـد بن حمـود بن خالــد 
وللم�سفـي   ،  1216035 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م  املتميزة 
وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـــري ، وعلـــى اجلميع مراجعــة امل�سفـــي 

فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 810 ر.ب : 132

هاتـف رقــم : 99200290
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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الفا للم�شاريع ال�شاملة - ت�شامنية
اأنـــه يقـوم بت�سفـيــــة �سركــــة الفــــا للم�ساريـــع  يعلـن حمـمـد بن حمـود بن خالــد الربوانــي 
ال�ساملة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1034622 ، وللم�سفـي 
وحـــده حق متثيـــل ال�سركــــة فـي الت�سفـيــة اأمـــام الغـيـر ، وعلـــى اجلميع مراجعــة امل�سفـــي 

فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 810 ر.ب : 132

هاتـف رقــم : 99200290
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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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ر�سيد بن حمود بن عبداللـه الهوتي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نوف للمجوهرات �ص.م.م
للمجوهرات  نوف  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  الهوتي  عبداللـه  بن  حمود  بن  ر�سيد  يعلـن 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1630008 ، 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 : 
�ص.ب : 3093 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 92976629

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
يون�ص بن قادر بخ�ص بن جان حممد الزدجايل

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمموعة اللم�سات �ص.م.م

يعلـن يون�س بن قادر بخ�س بن جان حممد الزدجايل اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة جمموعة 
، وللم�سفـي  الـتجـاري بالرقـم 1008789  اأمانـة ال�سجـل  ، وامل�سجلـة لدى  اللم�سات �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 : 
�ص.ب : 790 ر.ب : 112

هاتـف رقــم : 92763000
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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علي بن حمود بن �سيف الفرعي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأ�سالع الثالثة للتجارة �ص.م.م
يعلـن علي بن حمود بن �سيف الفرعي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة االأ�سالع الثالثة للتجارة 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 4117514 ، 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 : 

اخلو�ص - واليـة ال�سيب 
�ص.ب : 469 ر.ب : 132

هاتـف رقــم : 99433447
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
عبداللـه بن بدر بن �سيف احلرا�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأريج ال�سوادي للتجارة - ت�سامنية

يعلـن عبداللـه بن بدر بن �سيف احلرا�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة اأريج ال�سوادي للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1389696 ، 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 بركاء - حمافـظــة جنوب الباطنة
�ص.ب : 507 ر.ب : 320

هاتـف رقــم : 99780868
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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اأحمد بن نا�سر بن حممد ال�سيابي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املرفاأ للخدمات البحرية �ص.م.م
يعلـن اأحمد بن نا�سر بن حممد ال�سيابي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة املرفاأ للخدمات البحرية 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1028035 ، وفقا التفاق 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 االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

 حمافـظــة جنوب الباطنة
�ص.ب : 111 ر.ب : 112

هاتـف رقــم : 97320800
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
خالد بن اإبراهيم بن اأحمد البلو�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار بركاء املتميزة �ص.م.م

يعلـن خالد بن اإبراهيم بن اأحمد البلو�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأنوار بركاء املتميزة 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1115627 ، 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 : 

 حمافـظــة جنوب الباطنة
�ص.ب : 550 ر.ب : 320

هاتـف رقــم : 99191187
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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حممود بن حممد بن �سليم ال�سكري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ندى جمان للتجارة - ت�سامنية
يعلـن حممود بن حممد بن �سليم ال�سكري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة ندى جمان للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1086849 ، 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 بركاء - حمافـظــة جنوب الباطنة
�ص.ب : 500 ر.ب : 511

هاتـف رقــم : 96607007
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
عبا�ص بن عبدالهادي بن قمرب اللواتي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلزيرة للخدمات ال�سريعة - ت�سامنية

يعلـن عبا�س بن عبدالهادي بن قمرب اللواتي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اجلزيرة للخدمات 
ال�سريعة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1068588 ، 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 - حمافـظــة جنوب الباطنة

�ص.ب : 907 ر.ب : 320
هاتـف رقــم : 92062602

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .

-328-



اجلريدة الر�سمية العدد )1242(

�سامي بن علي بن نا�سر ال�سيابي\
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامي وح�سني وح�سن للتجارة �ش.م.م
يعلــن �سامي بن علي بن نا�سر ال�سيابي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركــة �سامــي وح�ســني وحــ�سن 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1042824 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/2/22م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
حمافـظــة جنوب الباطنة
�ش.ب : 1496 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 92449999

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 وادي بركاء للتجارة �ش.م.م
يعلــن �سامــي بن علــي بن نا�ســر ال�سيابـــي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــــة وادي بركـــاء للتجـــارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1025306 ، 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 : 

حمافـظــة جنوب الباطنة
�ش.ب : 1496 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 92449999

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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اآمنة بنت خليفة بن علي املع�سرية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآالء اخلليج للتجارة �ص.م.م
اآالء اخلليج للتجارة  اأنـها تقـوم بت�سفـية �سركـــة  اآمنة بنت خليفة بن علي املع�سرية  تعلـن 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1018851 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/1م ، 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 جنوب الباطنة
�ص.ب : 547 ر.ب : 320

هاتـف رقــم : 96600006
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 .
حممد بن �ساعد بن علي ال�سيابي 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فر�سان بركاء للتجارة - ت�سامنية

يعلـن حممد بن �ساعد بن علي ال�سيابي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة فر�سان بركاء للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1739336 ، 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 : 

 حمافـظــة جنوب الباطنة
�ص.ب : 138 ر.ب : 320

هاتـف رقــم : 91226648
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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يو�سف بن �سامل بن حممد املخمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال حي عا�سم احلديثة للتجارة - ت�سامنية
يعلـن يو�سـف بن �سالــم بن حمــمد املخــمري اأنـــه يقـوم بت�سفـية �سركـــة رمـــال حــــي عا�ســـم 
احلديثة للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1189827 ، 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/4م ، 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 - حمافـظــة جنوب الباطنة

�ص.ب : 907 ر.ب : 320
هاتـف رقــم : 99094112

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
�سعيد بن علي بن �سعيد ال�سلماين

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز الر�ستاق لتلميع ال�سيارات والتجارة - ت�سامنية

يعلـن �سعيد بن علي بن �سعيد ال�سلماين اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة مركز الر�ستاق لتلميع 
ال�سيارات والتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1579061 ، وفقا 
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 الر�ستاق - حمافـظــة جنوب الباطنة

�ص.ب : 217 ر.ب : 318
هاتـف رقــم : 99009939

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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�سليمان بن مبارك بن علي اخلمي�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سليمان وحممد اخلمي�سي للمقاوالت �ص.م.م
وحممد  �سليمان  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  اخلمي�سي  علي  بن  مبارك  بن  �سليمان  يعلـن 
 ، بالرقـم 1257012  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلـة لدى   ، �س.م.م  للمقاوالت  اخلمي�سي 
فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/3/18م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة بركاء - حمافـظــة جنوب الباطنة

�ص.ب : 144 ر.ب : 328
هاتـف رقــم : 99227545

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
يو�سف بن حممد بن خ�سيف البحري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال حد�ص للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن يو�سف بن حممد بن خ�سيف البحري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة رمال حد�س للتجارة 
اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 5126134 ، وفقا  واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى 
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 - حمافـظــة جنوب الباطنة

�ص.ب : 107 ر.ب : 320
هاتـف رقــم : 99336455

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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يو�سف بن �سليمان بن مبارك اخلمي�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء احل�سنات للتجارة - ت�سامنية
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سماء احل�سنات  يعلـن يو�سف بن �سليمان بن مبارك اخلمي�سي 
وفقا   ،  1158451 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
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 بركاء - حمافـظــة جنوب الباطنة

�ص.ب : 144 ر.ب : 328
هاتـف رقــم : 99227545

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
�سامل بن حممد بن حمود ال�سبحي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سخور وادي االأبي�ص �ص.م.م

يعلـن �سامل بن حممد بن حمود ال�سبحي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سخور وادي االأبي�س 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1140326 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/1م ، 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 - حمافـظــة جنوب الباطنة
�ص.ب : 1 ر.ب : 320

هاتـف رقــم : 94447770
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .

-333-



اجلريدة الر�سمية العدد )1242(

بدر بن �سعيد بن خمي�ص احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار احلرادي املتحدة للتجارة - ت�سامنية
يعلـن بدر بن �سعيد بن خمي�س احلارثي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأنوار احلرادي املتحدة 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1131510 ، 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 - حمافـظــة جنوب الباطنة

�ص.ب : 50 ر.ب : 123
هاتـف رقــم : 99573044

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
نا�سر بن حممد بن نا�سر النعماين 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نفحات بركاء �ص.م.م

 ، اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة نفحــات بركاء �س.م.م  النعماين  يعلـن نا�سر بن حممد بن نا�سر 
املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،  1727591 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/2/27م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة بركاء - حمافـظــة جنوب الباطنة
�ص.ب : 10460 ر.ب : 320
هاتـف رقــم : 99641843

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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عبدالعزيز بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبدالعزيز ونا�سر للم�ساريع التجارية �ص.م.م
يعلـن عبدالعزيز بن هالل بن �سعود البو�سعيـدي اأنـــه يقـــوم بت�سفـية �سركــــة عبدالعزيـــز 
ونا�ســر للم�ساريــع التجاريـــة �س.م.م ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 
1659669 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/4م ، 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 بركاء - حمافـظــة جنوب الباطنة

هاتـف رقــم : 92800038
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
�سارة بنت را�سد بن �سيف ال�سبيبية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سارة و�سركائها للتجارة �ص.م.م

تعلـن �سارة بنت را�سد بن �سيف ال�سبيبية اأنـها تقـوم بت�سفـية �سركـــة �سارة و�سركائها للتجارة 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1044307 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  وللم�سفـية وحدها حق متثيل   ، املوؤرخ 2018/3/18م 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
واليـة بركاء - حمافـظــة جنوب الباطنة

�ص.ب : 907 ر.ب : 320
هاتـف رقــم : 91189981

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�سفــية على العنوان امل�سار اإليه .
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�سليمان بن خلفان بن حممد احلرا�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدر و�سليمان للتجارة - ت�سامنية
و�سليمان  بدر  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  احلرا�سي  حممد  بن  خلفان  بن  �سليمان  يعلـن 
للتجارة - ت�سامنيـة ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـة ال�سجــــل الـتجــــاري بالرقــــم 1015664 ، وفقــا 
الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  وللم�سفـي وحده حق متثيل   ، املوؤرخ 2018/3/3م  ال�سركاء  التفاق 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
واليـة بركاء - حمافـظــة جنوب الباطنة

�ص.ب : 907 ر.ب : 320
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
عبداحلميد بن عبداللـه بن �سامل املنوري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنتان الوطنية �ص.م.م

يعلـن عبداحلميد بن عبداللـه بن �سامل املنوري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة جنتان الوطنية 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1078092 ، 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�سويق - حمافـظــة �سمال الباطنة
�ص.ب : 167 ر.ب : 315

هاتـف رقــم : 96125659
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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حممد بن �شيف بن علي الروي�شدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مركز �شماء الوادي للت�شوق �ش.م.م
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة مركز �سماء الوادي  يعلـن حممد بن �سيف بن علي الروي�سدي 
للت�سوق �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1144756 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2٠1٨/2/27م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
حمافـظــة م�شقط

�ش.ب : 321 ر.ب : 318
هاتـف رقــم : 99500419

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
مبارك بن �شالح بن الفوره الغافري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شحيفة البي�شاء للتجارة - ت�شامنية

يعلـن مبارك بن �سالح بن الفوره الغافري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة ال�سحيفة البي�ساء 
وفقا   ،  1٠٨47٨5 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠1٨/2/27م ، 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 الر�شتاق - حمافـظــة جنوب الباطنة

هاتـف رقــم : 99241800
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 ن�صيب بن زايد الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة خمي�س واأحمد اأبناء ن�صيب بن زايد الرواحي للتجارة - ت�صامنية

اأبناء  اأنـه يقـوم بت�سفـيــة �سركة خمي�س واأحمد  اأحمد بن ن�سيب بن زايد الرواحي  يعلــن 
الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلة   , ت�سامنية   - للتجارة  الرواحي  زايد  بن  ن�سيب 
حــق  وحــده  وللم�سفــي   , املوؤرخ 2018/2/8م  ال�سركاء  وفقا التفاق   , بالرقـم 1348590 
متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمــام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركة علــى العنوان االآتـي : 
والية �صمائل - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 94929394
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي

يو�صف بن حممد بن �صامل ال�صيابي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة قب�س الغروب للتجارة - ت�صامنية
يعلــن يو�سف بن حممد بن �سامل ال�سيابي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة قبـ�س الغــروب للتجارة - 
ت�سامنية , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1071379 , وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/2/19م ,  وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمــام الغـري , 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي : 
والية �صمائل - حمافظة الداخلية

�س.ب : 349 ر.ب : 620
هاتف رقم : 95383494

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي 

-338-



اجلريدة الر�سمية العدد )1242(

خالد بن �صعيد بن �صامل ال�صناين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خالد ونواف للتجارة واملقاوالت - تو�صية
يعلــن خالد بن �سعيد بن �سامل ال�سناين اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة خالد ونواف للتجارة 
واملقاوالت - تو�سية , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم 1024628 , وللم�سفــي 
وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمــام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
حمافظة جنوب ال�صرقية
 هاتف رقم : 99417915

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي 

خمي�س بن حميد بن خلفان الها�صمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مكارم جنوب ال�صرقية للتجارة - تو�صية 
يعلن خمي�س بن حميد بن خلفان الها�سمي اأنه يقـوم بت�سفـية �سركة مكارم جنوب ال�سرقية 
للتجارة - تو�سية , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم 1170371 , وللم�سفــي 
وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمــام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
حمافظة جنوب ال�صرقية 
هاتف رقم : 99701446

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي 
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حممد بن حمد بن حممد املخيني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة دانة ال�صاحل ال�صرقي للتجارة - تو�صية 
يعلن حممد بن حمد بن حممد املخيني اأنه يقـوم بت�سفـية �سركة دانة ال�ساحل ال�سرقي 
للتجارة - تو�سية , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم 4122550 , وللم�سفــي 
وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمــام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
حمافظة جنوب ال�صرقية 
�س.ب : 600 ر.ب : 411
هاتف رقم : 99473363

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي 

خالد بن را�صد بن خمي�س الرا�صدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املزن الواعدة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية 
يعلن خالد بن را�سد بن خمي�س الرا�سدي اأنه يقـوم بت�سفـية �سركة املزن الواعدة للتجارة 
, وفقا  بالرقـم 1019330  الـتجـاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى   , - ت�سامنية  واملقاوالت 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/31م , وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية 
اأمــام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركة 

علــى العنوان االآتـي :
والية الكامل والوافـي - حمافظة جنوب ال�صرقية 

�س.ب : 10 ر.ب : 417
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي 
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�صامل بن حممد بن �صليم امل�صايخي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صامل حممد وعلي �صامل للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية 
يعلن �سامل بن حممد بن �سليم امل�سايخي اأنه يقـوم بت�سفـية �سركة �سامل حممد وعلي �سامل 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم 1050166 ,

فـــي  ال�سركـــة  متثيــل  حــق  وحــده  وللم�سفــي   , 2018/2/28م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا 
الت�سفـية اأمــام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال 

ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
والية جعالن بني بو ح�صن - حمافظة جنوب ال�صرقية 

�س.ب : 139 ر.ب : 412
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي 

�صعيد بن علي بن �صلطان الها�صمي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ينابيع الغبي الذهبية للتجارة - ت�صامنية 
يعلن �سعيد بن علي بن �سلطان الها�سمي اأنه يقـوم بت�سفـية �سركة ينابيع الغبي الذهبية 
للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم 1099860 , وللم�سفــي 
وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمــام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
والية الكامل والوافـي - حمافظة جنوب ال�صرقية 

�س.ب : 5 ر.ب : 412
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1242(

را�صد بن جمعة بن را�صد الرزيقي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة غبري للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية 
يعلن را�سد بن جمعة بن را�سد الرزيقي اأنه يقـوم بت�سفـية �سركة غبري للتجارة واملقاوالت -
ت�سامنية , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم 4108477 , وللم�سفــي وحــده 
حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمــام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
حمافظة جنوب ال�صرقية
هاتف رقم : 92545330

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي 

اأيوب بن من�صور بن عبداللـه الرواحي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ن�صيم الدريز للتجارة واملقاوالت  
يعلن اأيوب بن من�سور بن عبداللـه الرواحي اأنه يقـوم بت�سفـية �سركة ن�سيم الدريز للتجارة 
واملقاوالت , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم 1029754 , وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/21م , وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمــام الغـري , 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركة علــى العنوان 

االآتـي :
والية �صمائل - حمافظة الداخلية

�س.ب : 607 ر.ب : 620
هاتف رقم : 92411169

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي 
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عي�صى بن يو�صف بن �صعود العامري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة عني ورد للتجارة - ت�صامنية 
اأنه يقـوم بت�سفـية �سركة عني ورد للتجارة -  يعلن عي�سى بن يو�سف بن �سعود العامري 
ت�سامنية  , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم 1523864 , وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/20م , وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمــام الغـري , 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركة علــى العنوان 

االآتـي :
والية �صمائل - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 92818098
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي 

حممد بن خمي�س بن �صليمان اجلابري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صم�س االأ�صدقاء �س.م.م 
االأ�سدقاء  اأنه يقوم بت�سفـية �سركة �سم�س  �سليمان اجلابري  يعلن حممد بن خمي�س بن 
�س.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم 1283581 , وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/2/21م , وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمــام الغـري , 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركة علــى العنوان 

االآتـي :
والية �صمائل - حمافظة الداخلية

�س.ب : 1192 ر.ب : 130
هاتف رقم : 93672763

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي 
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�صلطان بن �صيف بن مطر العامري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة العامري املتحدة - ت�صامنية 
 - املتحدة  العامري  �سركة  بت�سفـية  يقوم  اأنه  العامري  بن مطر  �سيف  بن  �سلطان  يعلن 
ت�سامنية , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم 6073999 , وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/2/28م , وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمــام الغـري , 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركة علــى العنوان 

االآتـي :
والية �صمائل - حمافظة الداخلية

�س.ب : 1192 ر.ب : 130
هاتف رقم : 99228886

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي على العنوان امل�سار اإليه .
اإبراهيم بن حبيب بن حميد الريامي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صموخ جنران للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية 

يعلن اإبراهيم بن حبيب بن حميد الريامي اأنه يقوم بت�سفـية �سركة �سموخ جنران للتجارة 
اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم 1116070 , وفقا  , وامل�سجلة لدى  واملقاوالت - ت�سامنية 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/18م , وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية 
اأمــام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركة 

علــى العنوان االآتـي :
والية �صمائل - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 92372909
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي 
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نا�صر بن �صعيد بن �صنجور الرواحي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اجلواهر الثمينة للم�صاريع احلديثة �س.م.م 
الثمينة  اأنه يقوم بت�سفـية �سركة اجلواهر  يعلن نا�سر بن �سعيد بن �سنجور الرواحي 
 , بالرقـم 1107899  الـتجـاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   , �س.م.م  للم�ساريع احلديثة 
فـــي  ال�سركـــة  , وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل  املوؤرخ 2018/2/12م  ال�سركاء  وفقا التفاق 
تتعلــق  التــي  االأمور  كافة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميع  وعلى   , الغـري  اأمــام  الت�سفـية 

باأعمــال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
والية �صمائل - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 99473025
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي 

اأحمد بن مو�صى بن فا�صل البلو�صي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة طريق ال�صحراء العاملية �س.م.م 
يعلن اأحمد بن مو�سى بن فا�سل البلو�سي اأنه يقوم بت�سفـية �سركة طريق ال�سحراء العاملية 
�س.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم 1151545 , وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/18م , وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمــام الغـري , 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركة علــى العنوان 

االآتـي :
والية �صمائل - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 99888352
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي 
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�صعيد بن عبدالعزيز بن �صعيد التوبي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة طالئع بركة املوز - ت�صامنية
يعلن �سعيد بن عبدالعزيز بن �سعيد التوبي اأنه يقوم بت�سفـية �سركة طالئع بركة املوز - 
ت�سامنية , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم 1076028 , وفقا التفاق ال�سركاء 
اأمــام الغـري ,  املوؤرخ 2018/4/8م , وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركة علــى العنوان 

االآتـي :
والية نزوى - حمافظة الداخلية

�س.ب : 22 ر.ب : 616
هاتف رقم : 98035777

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي 

زوينة بنت علي بن حميد العربية
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأزهار العراقي للتجارة - ت�صامنية
تعلن زوينة بنت علي بن حميد العربية اأنها تقوم بت�سفـية �سركة اأزهار العراقي للتجارة - 
ت�سامنية , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم 7043147  , وللم�سفــية وحــدها 
حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمــام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة 

االأمور التي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة
�س.ب : 172 ر.ب : 511
هاتف رقم : 98208797

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�صفــية
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اأحمد بن ح�صن بن حممد املجيني
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صمال الرو�صة �س.م.م
يعلن اأحمد بن ح�سن بن حممد املجيني اأنه يقوم بت�سفـية �سركة �سمال الرو�سة �س.م.م ,
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم 1045793 , وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 
2018/3/19م , وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمــام الغـري , وعلى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :

حمافظة جنوب الباطنة
�س.ب : 50 ر.ب : 300

هاتف رقم : 99369167
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي 

خليفة بن �صيف بن خمي�س املعمري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبواب القد�س للتجارة - ت�صامنية
يعلن خليفة بن �سيف بن خمي�س املعمري اأنه يقوم بت�سفـية �سركة اأبواب القد�س للتجارة -
ت�سامنية , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم 1062230 , وللم�سفــي وحــده 
حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمــام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
حمافظة جنوب الباطنة
�س.ب : 88 ر.ب : 315

هاتف رقم : 99321567
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي 
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عبا�س بن عبدالهادي بن قمرب اللواتي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية لل�صركة الذهبية ال�صريعة �س.م.م
يعلن عبا�س بن عبدالهادي بن قمرب اللواتي اأنه يقوم بت�سفـية ال�سركة الذهبية ال�سريعة 
�س.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم 1026637 , وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/13م , وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمــام الغـري , 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

االآتـي :
حمافظة جنوب الباطنة
�س.ب : 907 ر.ب : 320
هاتف رقم : 92062602

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي 

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة العاملية ال�صريعة احلديثة للتجارة �س.م.م

يعلن عبا�س بن عبدالهادي بن قمرب اللواتي اأنه يقوم بت�سفـية �سركة العاملية ال�سريعة 
 , بالرقـم 1044876  الـتجـاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى   , �س.م.م  للتجارة  احلديثة 
فـــي  ال�سركـــة  متثيــل  حــق  وحــده  وللم�سفــي   , 2018/3/13م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا 
الت�سفـية اأمــام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال 

ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
حمافظة جنوب الباطنة
�س.ب : 907 ر.ب : 320
هاتف رقم : 92062602

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي 
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اأحمد بن اأمني بن حممد الغافري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الغافري واحلمرا�صدي للتجارة - ت�صامنية
يعلن اأحمد بن اأمني بن حممد الغافري اأنه يقوم بت�سفـية �سركة الغافري واحلمرا�سدي 
, وفقا  بالرقـم 1684744  الـتجـاري  ال�سجل  اأمانة  , وامل�سجلة لدى  للتجارة - ت�سامنية 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/20م , وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية 
اأمــام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة 

علــى العنوان االآتـي :
حمافظة جنوب الباطنة
�س.ب : 385 ر.ب : 113
هاتف رقم : 99887726

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي 

عمار بن �صعيد بن دروي�س الريامي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة عمار بن �صعيد و�صريكه للتجارة - تو�صية
يعلن عمار بن �سعيد بن دروي�س الريامي اأنه يقوم بت�سفـية �سركة عمار بن �سعيد و�سريكه 
للتجارة - تو�سية , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم 1129701 , وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/17م , وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمــام 
الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى 

العنوان االآتـي :
حمافظة جنوب الباطنة
�س.ب : 33 ر.ب : 320

هاتف رقم : 99888188
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي 
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عبداللـه بن �صامل بن خمي�س ال�صعدي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة عبداللـه بن �صامل بن خمي�س ال�صعدي وابنته للتجارة - تو�صية

يعلن عبداللـه بن �سامل بن خمي�س ال�سعدي اأنه يقوم بت�سفـية �سركة عبداللـه بن �سامل بن 
خمي�س ال�سعدي وابنته للتجارة - تو�سية , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم 
3145760 , وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/4م , وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة 
تتعلــق  التــي  االأمور  فـي كافة  امل�سفـي  , وعلى اجلميع مراجعة  الغـري  اأمــام  الت�سفـية  فـــي 

باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
والية ال�صويق - حمافظة �صمال الباطنة

�س.ب : 450 ر.ب : 315
هاتف رقم : 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 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي 

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبو اأروى للتجارة - تو�صية

يعلن عبداللـه بن �سامل بن خمي�س ال�سعدي اأنه يقوم بت�سفـية �سركة اأبو اأروى للتجارة - 
الـتجـاري بالرقـم 3185869 , وفقا التفاق ال�سركاء  اأمانة ال�سجل  , وامل�سجلة لدى  تو�سية 
 , الغـري  اأمــام  الت�سفـية  فـــي  ال�سركـــة  متثيــل  حــق  وحــده  وللم�سفــي   , 2018/3/4م  املوؤرخ 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

االآتـي :
حمافظة �صمال الباطنة
�س.ب : 450 ر.ب : 315
هاتف رقم : 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 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي 
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ب�صرى بنت حممد بن علي العجمية
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االإعمار الرباعية للتجارة - ت�صامنية
اأنهــا تقــوم بت�سفـية �سركة االإعمار الرباعيــة  تعلن ب�سرى بنت حممد بـن علــي العجمــية 
للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم 1043795 , وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/10م , وللم�سفــية وحــدها حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمــام 
الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى 

العنوان االآتـي :
هاتف رقم : 98103070

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�صفــية 

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة عبق ال�صحاري للتجارة �س.م.م

اأنهــا تقــــوم بت�سفـيــة �سركــة عبــق ال�سحاري  تعلن ب�سرى بنت حممد بـن علــي العجمــية 
اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم 1082959 , وفقا التفاق  للتجارة �س.م.م , وامل�سجلة لدى 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/18م , وللم�سفــية وحــدها حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمــام 
الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى 

العنوان االآتـي :
�س.ب : 2650 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99882258

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�صفــية 
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خليفة بن عبداللـه بن مبارك ال�صاحلي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة نواخذة البدعة للتجارة واملقاوالت - تو�صية
يعلن خليفة بن عبداللـه بن مبارك ال�ساحلي اأنه يقــــوم بت�سفـيــة �سركــة نواخذة البدعة 
للتجارة واملقاوالت - تو�سية , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم 1071635 , 
فـــي  ال�سركـــة  متثيــل  حــق  وحــده  وللم�سفــي   , 2018/3/19م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا 
الت�سفـية اأمــام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال 

ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
والية ال�صويق - حمافظة �صمال الباطنة

�س.ب : 298 ر.ب : 314
هاتف رقم : 99759815

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي على العنوان امل�سار اإليه .
عمر بن علي بن حممد ال�صيابي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة زوايا الدار احلديثة �س.م.م

يعلــن عمــر بــن علــي بــن حممـد ال�سيابي اأنه يقــــوم بت�سفـيــة �سركــة زوايا الدار احلديثة 
�س.م.م  , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم 1078776 , وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/2/28م , وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمــام الغـري , 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

االآتـي :
والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة

�س.ب : 907 ر.ب : 320
هاتف رقم : 99233360

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي 
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را�صد بن �صيف بن را�صد النعماين 
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة را�صد وعبداللـه اأبناء �صيف بن را�صد النعماين - ت�صامنية

يعلــن را�سد بن �سيف بن را�سد النعماين اأنه يقــــوم بت�سفـيــة �سركــة را�سد وعبداللـه اأبناء 
�سيـف بن را�سـد النعمانــي - ت�سامنـــية , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجــل الـتجــــاري بالرقـــم 
متثيـــــل  حـــــق  وحــده  وللم�سفــي   , 2018/3/4م  املــوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ,  3040542
ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمــام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور التــي 

تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
والية ال�صويق - حمافظة �صمال الباطنة

�س.ب : 145 ر.ب : 315
هاتف رقم : 99312600

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي 

عبداللـه بن عي�صى بن �صامل ال�صكيلي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة عبداللـه و�صالح اأبناء عي�صى �صامل ال�صكيلي - ت�صامنية
يقــــوم بت�سفـيــة �سركــة عبداللـه و�سالح  اأنه  ال�سكيلي  يعلــن عبداللـه بن عي�سى بن �سامل 
اأبناء عي�سى �سامل ال�سكيلي - ت�سامنيــة , وامل�سجلـــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقــــم 
متثيــل  حــق  وحــده  وللم�سفــي   , 2018/3/15م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ,  1220136
ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمــام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور التــي 

تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
والية الر�صتاق - حمافظة جنوب الباطنة

�س.ب : 421 ر.ب : 117
هاتف رقم : 99200524

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــي 
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نا�سر بن خمي�س بن �سامل الوهيبي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدولية للخدمات عالية اجلودة �س.م.م
اأنه يقــــوم بت�سفـيــة �سركــة الدولية للخدمات  يعلــن نا�سر بن خمي�س بن �سامل الوهيبي 
عالية اجلودة �س.م.م ، وامل�سجلـــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقــــم 1095236 ، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/22م ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية 
اأمــام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة 

علــى العنوان االآتـي :
اخلو�س - والية ال�سيب 
�س.ب : 727 ر.ب : 117
هاتف رقم : 99039929

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 عامر بن �سعيد ال�سناوي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز الب�سمة اجلديدة - ت�سامنية
يعلن �سالــم بن عامــر بــن �سعيــد ال�سنـاوي اأنه يقوم بت�سفـيـة �سركـة مركز الب�سمة اجلديدة -
ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقــــم 1793667 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/22م ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمــام الغـري ، 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

االآتـي :
اخلو�س - والية ال�سيب 
هاتف رقم : 99009064

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 �سعيد بن نا�سر ال�سيابي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نقليات اأر�س اجلزيرة �س.م.م
يعلــن �سليمان بن �سعيد بن نا�سر ال�سيابي اأنه يقوم بت�سفـيـة �سركـة نقليات اأر�س اجلزيرة 
�س.م.م ، وامل�سجلـــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقــــم 1815067 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/18م ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمــام الغـري ، 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

االآتـي :
املعبيلة اجلنوبية - والية ال�سيب

�س.ب : 57 ر.ب : 124 
هاتف رقم : 95217292

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 

عبدالعزيز بن اأحمد بن خليل الفار�سي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غنائم البحر لبيع االأ�سماك - ت�سامنية
يعلــن عبدالعزيز بن اأحمد بن خليل الفار�سي اأنه يقوم بت�سفـيـة �سركـة غنائم البحر لبيع 
، وفقا  الـتجـاري بالرقــــم 1804995  ال�سجل  اأمانة  ، وامل�سجلـــة لدى  االأ�سماك - ت�سامنية 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/27م ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية 
اأمــام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة 

علــى العنوان االآتـي :
اخلو�س - والية ال�سيب

�س.ب : 378 ر.ب : 111 
هاتف رقم : 99461886

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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مبارك بن �سليمان بن �سامل الربا�سدي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو ر�سيلة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلــن مبارك بن �سليمان بن �سامل الربا�سدي اأنه يقوم بت�سفـيـة �سركـة اأبو ر�سيلة للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم 1074963 ، وللم�سفــي 
وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمــام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي 

كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
�س.ب : 181 ر.ب : 418 
هاتف رقم : 96174488

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 

خالد بن عو�س البلو�سي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الربميي الع�سرية �س.م.م
يعلــن خالد بن عــو�س البلو�سي اأنه يقوم بت�سفـية �سركة م�ساريع الربميي الع�سرية �س.م.م ،
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم 1102775 ، وفقــا التفــاق ال�سركــاء املــوؤرخ 
، وعلى  الغـري  اأمــام  الت�سفـية  فـــي  ال�سركـــة  حــق متثيــل  وحــده  وللم�سفــي   ، 2018/3/1م 
اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :

والية الربميي
هاتف رقم : 95178789

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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محمد بن خليفة بن حمد املقيمي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع املقيمي �ش.م.م
يعلــن محمد بن خليفة بن حمد املقيمي اأنه يقوم بت�سفـية �سركة م�ساريع املقيمي �ش.م.م ,

وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم 1594362 , وفقــا التفــاق ال�سركــاء املــوؤرخ 
2018/3/24م , وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمــام الغـري , وعلى 
اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :

طيوي - والية �شور
�ش.ب : 740 ر.ب : 114
هاتف رقم : 99368652

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 

فهد بن داود بن عبداللـه اللواتي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الكوخ القبي �ش.م.م
 , �ش.م.م  القبي  الكوخ  �سركة  بت�سفـية  يقوم  اأنه  اللواتي  عبداللـه  بن  داود  بن  فهد  يعلــن 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم 1079974 , وفقــا التفــاق ال�سركــاء املــوؤرخ  
2018/3/11م , وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمــام الغـري , وعلى 
اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :

�ش.ب : 67 ر.ب : 114
هاتف رقم : 99316402

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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محمد بن حمود بن خالد الربواين
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الو�سيلة للتطوير العقاري - ت�سامنية
الو�سيلة للتطوير  اأنه يقوم بت�سفـية �سركة  يعلن محمد بن حمود بن خالد الربواين 
العقاري - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1067790 ، وللم�سفــي 
وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمــام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي 

كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
والية ال�سيب - محافظة م�سقط

�س.ب : 810 ر.ب : 132
هاتف رقم : 99200290

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 

محمد بن �سعيد بن مبارك الرا�سدي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النقا�س احلديثة �س.م.م
النقا�س احلديثة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنــه  الرا�سدي  �سعيد بن مبارك  بن  يعلن محمد 
�س.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1136703 ، وفقـا التفــاق ال�سركــاء 
املــوؤرخ 2018/3/12م ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمــام الغـري ، 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

االآتـي :
والية مطرح - محافظة م�سقط

�س.ب : 540 ر.ب : 116
هاتف رقم : 99065092

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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اأ�سامة بن محمود خري محمد الزدجايل
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كواكب م�سقط احلديثة �س.م.م
اأنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركة كواكب م�سقط  يعلن اأ�سامة بن محمود خري محمد الزدجايل 
وللم�سفــي   ، بالرقـم 1104826  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانة  وامل�سجلة لدى   ، احلديثة �س.م.م 
وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمــام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي 

كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
محافظة م�سقط

�س.ب : 15 ر.ب : 124
هاتف رقم : 95595559

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 عبيد بن حميد الرا�سدي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منارة م�سقط الدولية �س.م.م
يعلن �سالح بن عبيد بن حميد الرا�سدي اأنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركة منارة م�سقط الدولية 
�س.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1150167 ، وللم�سفــي وحــده حــق 
متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمــام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور 

التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
�س.ب : 443 ر.ب : 112
هاتف رقم : 92809555

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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مازن بن عبداللـه بن مبارك العرميي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ع�شق الأزياء املتميزة �ش.م.م
يعلن مازن بن عبداللـه بن مبارك العرميي اأنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ع�سق الأزياء املتميزة 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1247079 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/2/27م ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمــام الغـري ، 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

الآتـي :
اخلو�ش - ولية ال�شيب

�ش.ب : 300 ر.ب : 132
هاتف رقم : 92398306

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�شفــي 

علي بن خمي�ش بن غا�شب ال�شرجي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خان و واجن �ش.م.م
يعلن علي بن خمي�ش بن غا�سب ال�سرجي اأنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركة خان و واجن �ش.م.م ،
اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1087105 ، وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ  وامل�سجلة لدى 
2018/3/27م ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمــام الغـري ، وعلى 
اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :

�ش.ب : 1066 ر.ب : 133
هاتف رقم : 99435972

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�شفــي 
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�سلطان بن عامر بن علي احلجري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأ�سلوب الراقي للتجارة �ش.م.م
يعلن �سلطان بن عامر بن علي احلجري اأنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الأ�سلوب الراقي للتجارة 

وحــده  وللم�سفــي   ،  1611593 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، �ش.م.م 

حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمــام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة 

الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :

اخلو�ش - ولية ال�سيب
�ش.ب : 408 ر.ب : 133
هاتف رقم : 94322444

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�سفــي 
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