
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

  العــــــدد )1245(                                                                       ال�سنـــة ال�سابعـــــة والأربعـــون 

  

املحتـــــــــويــات 
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة 

                            وزارة التجارة وال�سناعة 
�سادر فــي 2018/5/21 باعتبـــار موا�سفـــة قيا�سيــة  قــــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــم 2018/101 

عمانيـــة ملزمـــة .
�سادر فــي 2018/5/24 باعتبـار موا�سفـة قيا�سيـة  قــــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــم 2018/107 

خليجيـة موا�سفـة قيا�سيـة عمانيـة ملزمـة .
                          وزارة القـــوى العامـلــــة 

�سادر فــي 2018/5/24 با�ستمرار اإيقاف الت�سريح   قــــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــم 2018/206 
با�ستقــدام القــوى العاملــة غيــر العمانيـــة ب�سفـــة 

موؤقتة فـي بع�ض الأعمال .
�سادر فــي 2018/5/24 با�ستمرار اإيقـاف الت�سريــح  قــــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــم 2018/207 
با�ستقدام القــوى العاملــة غيــر العمانيـــة ب�سفــة 

موؤقتة فـي بع�ض املهن .
�سادر فــي 2018/5/24 با�ستمرار اإيقــاف الت�سريح  قــــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــم 2018/208 
ب�سفـــة  العمانيــة  غيــر  العاملـة  القوى  با�ستقدام 

موؤقتة فـي بع�ض الأن�سطة .
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اإعـــــــــــــالنـات ر�صـــــــــميــــــــــة 
 وزارة القـــوى العاملـــة

�إعالنات ب�ســاأن طلــب ت�سجيــل نقابــات عماليــة .
وزارة التجـــارة وال�صناعـــة 

�لإعــالنات �خلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل �لعالمــات �لتجاريـــة . 
�إعالن ب�ساأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة . 

��ستــــــــــــــــدر�ك . 
�صركــة منــاء القاب�صــة �ش.م.ع.م

. NH/2018/12و NH/2018/13و NH/2018/14 إعــالن عن طرح �ملناق�سات �أرقام�
اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة 

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة تقنوجال للخدمات �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سبكة �خلليج �لرقمية �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �آفاق �خلليج لالأحجار �ش.م.م .

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لرتاج �لهند�سية و�ملقاولت �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة درة �لعر�قي للتجارة - ت�سامنية .
�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أبناء �ل�سرحاين �لتجارية �ش.م.م .

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سحاري كوثر �لذهبية للتجارة �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لروؤية للخدمات �لتعليمية �ش.م.م .

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أ�سرف و�سامل للتعدين �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �حللول �ملطلقة خلدمات �حلا�سب �لآيل �ش.م.م .

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �خلري  �لعقارية �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لر��سخات للتعدين �ش.م.م .

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة جنان �لعقارية �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سماء هرمز �حلديثة �ش.م.م .



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لقمان احلارثي للتجارة واخلدمات - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمنيات احلديثة للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العمد املتحدة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املطابخ الإيطالية للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمواج املنومة للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار القد�ض التجارية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد بن �سيف بن �سليمان الريامي وولده 
للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلظ الواعد للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرو�سة للتنمية وال�ستثمار �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قي�سر اجلزيرة للتجارة واملقاولت - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإبل العاملية للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساللت عمق للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطريق ال�ساحلي للتجارة واملقاولت �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزبرجد املتميز للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممود بن حممد بن ح�سن الفار�سي و�سريكه 

للتجارة .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات �سحم للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ما�سة ال�سحراء للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفاأ�ض الذهبي للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريحان الظاهرة للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القفاري �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال �سرور للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج ال�سرور لالإن�ساءات �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حميط ال�سيب للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سنع �سحار لالأزرار �ض.م.م .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النخلتان التجارية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خريات اخلرماء للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمالت اآدم وحواء �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زوايا املعمورة للتجارة واملقاولت �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفحم الذهبي �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإعمار املتميزة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سمان الوطنية املتحدة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منتجع راأ�ض احلد ال�سياحي �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدحا للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الع�سر خلدمات التدريب �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البحر العربي للتنمية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلزيرة للطاقة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�ساحل ال�سمايل العاملية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد بن حممد بن علي اآل حممد و�سركاه - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحار للمنتجات الطبية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الب�ستان الذهبي للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمـال الت�سفـيـــة ل�سركـــة ورثـــة �سالـــح مبـــارك امل�سلمانـــي للتجـــارة 

واملقاولت - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمموعة الباطنة املتحدة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهالة الوطنية للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل بن عبداللـه بن ح�سن العلوي واأولده 

للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املنازل لال�ستثمار الدولية - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درة ال�ساحل للمقاولت والبناء �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة املتحدة للخدمات الفنية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوم اجلبل الأخ�سر للتجارة �ض.م.م .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الأهرام املتحدة - تو�صية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صروق لال�صتثمار وتنمية التجارة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة دار امللتقى للتجارة واملقاولت �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة زينة نا�صر ال�صناوي وزيون حميد للتجارة - 

ت�صامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املزايا ال�صريعة للتجارة واملقاولت �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة المتداد للتجارة واخلدمات �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة لوازم تقنية م�صروعات النفط �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الهند�صة العليا للبرتول �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بيت الولية للتجارة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ج�صر احلمرية للتجارة - ت�صامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صروق خميزنة للتجارة �ش.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة لوؤلوؤة اخلابورة التجارية - ت�صامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة زيكاي للتجارة والهند�صة �ش.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة عطلة الأحالم لل�صفر وال�صياحة �ش.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صروح الأمل للتجارة - ت�صامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة  اأحمد بن حمد بن �صعيد ال�صاعدي و�صريكه 
للتجارة - ت�صامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبراج الدوحة للتجارة - ت�صامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صبح بن �صعيد الكعبي و�صريكه للتجارة - ت�صامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة  خديجة بنت خلفان بن هديب الرحبي و�صريكتها 

نعيمة للتجارة - ت�صامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبراج �صحار ال�صاملة للتجارة �ش.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة  غريب ورا�صد اأبناء مطر بن �صيف القريني 
للتجارة - ت�صامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة روافد �صحار الذهبية للتجارة واملقاولت �ش.م.م . 
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحاري امليار للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سرار ال�سويحرة للتجارة واملقاولت �ض.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد بن حممد اجلرواين وولده للتجارة - تو�سية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهور ال�سبارة للتجارة - تو�سية  . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اللمعة امل�سرقة للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رونق عوتب احلديثة للتجارة �ض.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال الوقيبة الذهبية للتجارة واملقاولت �ض.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج دبي املتميزة �ض.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سنع الرو�سة لتعبئة املياه �ض.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الومي�ض ال�ساطع �ض.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة الوطنية لال�ستثمار �ض.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حروف واأرقام للخدمات والتعمري �ض.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرابطة لال�ستثمار والتطوير �ض.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوليد للم�سوحات �ض.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركـــة حمــد بــن علــي اجلعفــري وولـــده للتجــارة 

واملقاولت - تو�سية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تركي الغيالين للتجارة - تو�سية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�ساعدي ال�ساملة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال التكية �ض.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ورثة عبداللـه حممد �سامل الوهيبي �ض.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم الوافـي لالألعاب الت�سلية - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبدالهادي و�سركاه �ض.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار املعايل احلديثة للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سهر �ض.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع املو�سم املا�سي �ض.م.م . 
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء العا�سمة احلديثة �ض.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منزيل خلدمات ال�سيانة املنزلية �ض.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الإخاء الثالثي للتجارة �ض.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهند�سية خلدمات الأمن وال�سالمة �ض.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلطوط الوطنية اجلديدة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز الطموح للت�سوق �ض.م.م .
 اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممــد بــن م�سعــود بن �سعيد البادي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بـن الرويعـي بن �سهيل امل�سيخي واأخيــه 

للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأمكنــة الوطنيــة للتعمري - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأمكنــة احلديثة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سم�ض الزمن املتكاملة - ت�سامنية .

 اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريــع الت�سريـــف الوطنية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممـد بــن �سعيــد بــن نا�سر ال�سرقي وولده 

للتجارة - تو�سية .
 اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وجــه ال�سحــــراء للتجارة واملقاولت - تو�سية .
املعمــري واأولده  الت�سفـية ل�سركة خلف بن �سعيد بن �سيف  اأعمال  اإعالن عن بدء 

للتجــارة - تو�سيــة .
 اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممــد البــادي و�سريكـه للتجارة .

 اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الت�سامن ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد الرحبي و�سريكه للتجارة - تو�سية .

 اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روافـــد الظاهــرة للتجارة - ت�سامنية .
و�سريكه  العربي  �سامل  بن  بن بطي  ل�سركة خالد  الت�سفـية  اأعمال  بدء  اإعالن عن 

للتجــارة - تو�سيــة .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ابن �شاملني النعيمي و�شريكه للتجارة �ش.م.م .
 اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املالذ املتحدة �ش.م.م .

 اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة يو�شف ون�شر للتجارة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الأ�شواء للتجارة �ش.م.م .

 اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة امل�شتقبل لالإنـارة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شامل الغيالين و�شريكه للتجارة - ت�شامنية .

 اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شوامخ جعالن للتجارة �ش.م.م  .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة علي ونا�شر اأبناء حــمد بن نا�شـر العرميــي 

للتجارة - ت�شامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الدوحة العربية للتجارة واملقاولت - ت�شامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأطالل العفية املتحدة للتجارة واملقاولت �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شافح للتجارة واملقاولت �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الفلك للم�شاريع التجارية �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شهم للعقارات �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة طيور ودام للتجارة - ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رموز املنجرد - تو�شية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حمد بن نا�شر بن جمعة ال�شناين و�شركاه �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شهول للخدمات �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خليج الو�شطى للتجارة - تو�شية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روائع ال�شجايا للتجارة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العمريي احلديثة - تو�شية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جيــل للمفرو�شــات �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بناء الأر�ش �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شامل بن ب�شري وب�شري بن �شعيد الزيدي للتجارة - ت�شامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة يا�شمني ال�شرق التجارية - ت�شامنية . 
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط حمراء الدروع للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حدائق الواعدة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو �سهيل العلوي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رياح اجلنوب املتكاملة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات النجد للحج والعمرة واملقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التمكني املتحدة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطرح للحا�سب الآيل - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطعم ال�ساج �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع زهري اخلنجري احلديثة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة ال�سريعة للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الواحة ال�سغرية للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة الربميي العاملية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلويف الأهلية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طموح اخلليج احلديثة للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهدف املتميز للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع م�سقط للم�ساريع املتميزة �ض.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النيل الدولية للتجارة واملقاولت �ض.م.م . 
الت�سفـية ل�سركة �سعيد بن �سامل بن �سالح الربيكي وولده  اأعمال  اإعالن عن بدء 

للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمدان بن عامر بن �سعيد ال�سبلــي وولــده 

�سلطان - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البدري و�سركاوؤه للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة احلرف للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خ�سب العاملية للخدمات والتجارة �ض.م.م .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ك�سب �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوم النعائم املتحدة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البيوت العامرة الدولية �ض.م.م .
املخيني  بــن عبدالرحمن بن جمعة  الت�سفـية ل�سركة �سعيد  اأعمال  اإعالن عن بدء 

و�سريكه للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابن املعمري و�سريكه للتجارة واملقاولت  - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فتيات املعمورة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع نور احلياة املتميزة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غالية وح�سينة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنائن القرية للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سبحه و�سركاها للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احللول الرقمية املتكاملة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيب اجلزيرة املتحدة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأفكار احلرة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العمران العاملية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف العامري و�سركاه للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلارثي وال�سق�سي للتجارة والت�سويق �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل وغريب للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكونية املتكاملة �ض.م.م .

الغ�سيني للتجارة -  اأبناء نا�سر  الت�سفـية ل�سركة �سامل وجمعة  اأعمال  اإعالن عن بدء 
ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز التميز للربجميات احلــرة واملفتوحــة 
امل�سدر �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الحتاد امل�سرتك للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركـــة عي�ســـى الغيثـــي وحمــد الكيومـــي للتجـــارة 

واملقاولت - ت�سامنية . 
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرتاج الذهبي خلدمات الإنرتنت �ض.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خلفان بن �سامل بن �سعيد النجادي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هالل ورا�سد للتجارة - ت�سامنية . 

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل بن حميد بن �سامل الكيومي واأولده 
للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفوة املختار للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تادر�ض لل�سحن والنقل واملعدات �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دلتا لال�ستثمار �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تادر�ض العاملية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواطئ املغ�سيل الف�سية للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار الطريف لالإن�ساءات - تو�سية .

واأولده  ال�سبلي  �سعود  بن  حمد  بن  �سامل  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 
للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات الهمبار للتجارة واملقاولت - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خمي�ض بن جمعة ال�سحي و�سريكه للتجارة 

واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة را�سد بن علي بن حممد احلجري و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل بن حممد بن �سامل احلمداين للتجارة - 

ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي بن �سامل بن حميد احلو�سني واأولده - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة الوطنية العاملية �ض.م.م .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار الهالل امل�سيئة للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروح الإبداع للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سليمان بن م�سبح بن �سعيد املقبايل و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي املنطيفة للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ض ال�سالم لتجارة حديد اخلردة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع �سحم املتحدة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة انكو �سحار �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد بن حمدان بن حممد العي�سائي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رموز لوى الوطنية - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سهد غ�سفان للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط غ�سفان للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتمكن �ض.م.م. 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املنوري �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كثبان العالء للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نا�سر ورا�سد احلب�سي للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سجرة للخدمات التجارية - ت�سامنية .
واأخيه  احلجري  م�سلم  بن  عبداحلكيم  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

للتجارة واملقاولت  .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج العليا للتجارة واملقاولت .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عقبة اخلالدية للتجارة .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريا�ض احل�سن للخياطة والتطريز .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رو�سة النور للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الرداء العربي املتحدة - ت�سامنية .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املعامل الوطنية لال�صترياد والت�صدير �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة لو�صان احلديثة للتجارة - تو�صية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأنوار م�صلمات �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة النجم امل�صيئ العاملية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ديوانية عربي للم�صاريع الوطنية - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االألفية الثانية للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة علي بن فايل و�صريكه للتجارة - تو�صية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة هالل بن �صامل املنذري و�صركاه للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اخلبري املحرتف للتكنولوجيا �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة قب�ش اجلنوب للتجارة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بوابة �صنعاء للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املحيط الوا�صع العاملية �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صنينة للم�صاريع الذهبية - ت�صامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اال�صتربق للخياطة والتطريز - ت�صامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مركز اأبو عنان للت�صوق �ش.م.م

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة احلكمة للطاقة �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الرت�ش املتني �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ظل اخلليج احلديثة �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأرياف ال�صرق املتحدة للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة علي بن يو�صف بن علي الك�صري واأوالده 

للتجارة - تو�صية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ه�صاب �صحار للتجارة - تو�صية .
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وزارة التجــارة وال�صنـاعــــة 

قـــرار وزاري

رقــــم 2018/101

باعتبـــار موا�صفـــة قيا�صيــة عمانيـــة ملزمـــة

ا�ستنادا اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/11 بتحديد اخت�سا�سات وزارة التجارة وال�سناعة 

واعتماد هيكلها التنظيمي ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تقـــرر

املــادة الأولــــى

تعتبــــر املوا�سفـــة القيا�سيــة اخلا�ســة بقـــوارب ال�سيــد امل�سنوعـــة مــــن الأليـــاف الزجاجيـــة 

املرفقــة موا�سفــة قيا�سيــة عمانيــة ملزمــة .

املـــادة الثانيــة

تفـــر�ض غرامـــة اإداريـــة ل تتجـــاوز )1000( األـــف ريــــال عمانـــي علــى كـــل مـــن يخالـــف اأحكـــام 

هذا القرار ، وت�ساعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة .

املـــادة الثالثـــة

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

�صدر فـي :   5  مــن رم�صــــــــان 1439هـ

املوافــــق : 21 مــن مايــــــــــــــو 2018م

د.علي بن م�صعود بن علي ال�صنيدي

وزيــــــــــــــــر التجــــــــــــــــارة وال�سنـــاعـــــــــــــــــة 
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املوا�صفــة القيا�صيــة العمانيــة
 لقــوارب ال�صيــد امل�صنوعــة من الأليــاف الزجاجيــة

املجــــال :    1
قـــوارب ال�سيـــد امل�سنوعـــة  املوا�سفـــة القيا�سيـــة العمانيـــة علــى  اأحكـــام هـــذه  ت�ســـري 
من الألياف الزجاجية املقواة التي يقل طولها عن )14( اأربعة ع�ســر مرتا ، فـيمــا عــدا 

قوارب ال�سيد امل�سممة للمبيت .
التعاريـــف :    2

2-1- قـــارب : 
قـــارب ال�سيـــد .
2-2- قـــارب ال�سيـــد :

اأي و�سيلة بحرية م�ستخدمة جتاريا ل�سيد اأو جني اأو نقل الأحياء البحرية .
 : )FRB/GRB( 2-3- الأليـاف الزجاجيـة املقـواة

مركبات من اللدائن مدعمة باألياف رفـيعة جدا من الزجاج .
2-4- القالــــب :

ما يفرغ فـيه املواد امل�ستخدمة لبناء القارب ليكون مثال ملا ي�ساغ منه .
2-5- الوحــدات العائمــة : 

جزء ي�سنع من املواد اخلفـيفة كالفلني ي�ساعد القارب على الطفو فوق �سطح 
املاء .

2-6- القواطـع العر�سيـة )ال�سلمـال( :
األواح من الألياف الزجاجية املقواة تثبت على ال�سطح الداخلي للقارب ب�سكل 

عر�سي على طول القارب .
2-7 - ال�سميكـــة : 

قاعدة القـــارب تتــ�سل بــه املقاطــع العر�سيــة ، وهو اجلزء الذي يالمــ�ض الرمــل 
عند جر القارب على ال�ساطئ .

2-8- وحــدة احل�ســـان : 

وحدة قيا�ض ت�ستخدم حل�ساب القدرة ) تعادل تقريبا 746 واط( .
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2-9- هــالم التغليــف : 
الألياف  و�سع  قبل  كطبقة  القالب  تغطية  فـي  ت�ستخدم  بي�ساء  هالمية  مادة 

الزجاجية املقواة .
 : )RESIN( 2-10- الراتنـــج

، ي�ستخدم فـي عملية ت�سليب الألياف  مركب كيميائي عازل �سديد اللت�ساق 
مع اإ�سافة حمفز لت�سريع هذه العملية . 

املتطلبــــات :    3
3 1  املتطلبـــات العامـــة : 

3-1-1- التــــزان : 
اأجزائــــه  بعــــد تركيـــب  باأق�ســـى قدر  القــارب متزنـــا  يكــون  اأن  يجــب 

كمحركات ، رافعة ، خزانات الوقود ، و�سندوق حفظ الأ�سماك .
3-1-2- الطفــــو : 

ي�سمم القارب ب�سكل ي�سمح بـاأن تكون الوحدات العائمة عالية الطفو 
حتى فـي حالة ملء القارب باملاء مبا مينع غرقه .

3-1-3- املتانــــة : 
يجب اأن يكون عدد القواطع العر�سية )اأكرث من "8" ثمانية( متنا�سبة 

مع طول القارب ، كما يجب تقوية اأماكن تثبيت ال�سميكة .
3-1-4- القالـــب : 

يجب اأن يكون طول القالب متنا�سبا مع طول القارب املراد �سنعه . 
3-1-5- ال�سالمـــة املالحيــــة : 

تثبــــت قطعـــة معدنيـــة م�ستطيلـــة بقيـــا�ض20×30 �سنتمتــــرا تعكــــ�ض 
املوجات املغناطي�سية للرادار على اأن تكون القطعة ظاهرة فـي جميع 
الجتاهات ، كما يخ�س�ض مكان خا�ض لتثبيت اأجهزة التتبع الآلية .

3-1-6- احلافـــة العلويـــة للقـــارب : 
تزود اجلوانب العلوية بالقارب مبادة عالية الطفو .

3-1-7- الأوزان الزائــــدة : 
تقوى اأماكن تثبيت املحركات والرافعة .
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3-1-8- قــوة املحركـــات : 

حتدد على القارب قوة املحرك الق�سوى بوحدة احل�سان .

3-1-9- البطاريـــــات : 

اإليه  اأن يكون موقع تثبيت البطاريات مغلقا ، بحيث ل ت�سل  يجب 
املياه ، كما يجب اأن يكون موقعها بعيدا عن خزان الوقود. 

3-1-10- الأنـــوار املالحيـــة : 

كامل  اأبي�ض  نور  به  عمود  تركيب  ميكن  قاعدة  بالقارب  توجد  اأن 
ال�ستدارة .

3-1-11- التجهيزات الكهربائية : 

يجب اأن تكون التمديدات الكهربائية ذات موا�سفات بحرية ومتعددة 
الفتالت ، ومغلفة بغطاء عازل معتمد .

3-1-12- الطــــالء : 

يطلى القارب مبادة غري قابلة لالحرتاق ، ول حتتوي على عنا�سر 
قد توؤثر على البيئة. 

3-1-13- ال�سالمـــة الظاهريــــة : 

اأن يكون القارب خاليا من ال�سقوق والفراغات ، كما يجب اأن  يجب 
يكون لونه اأبي�ض اأو حليبيا فاحتا .

3 2   املحـــــرك : 
3-2-1- اأن تتنا�سب قوة وحجم املحرك مع حجم القارب .

3-2-2- تثبت املحركات بطريقة اآمنة على كرا�سي )قواعد( �سلبة ، وتتحمل 
قوة عزم املحركات .

3-2-3- فـي حالة وجود حمركني ، يجب اأن تكون امل�سافة بينهما متنا�سبة .

3-2-4- اأن حتتوي اأماكن تثبيت املحركات على فتحات ت�سريف املاء .

3-2-5- اأن يتنا�سب ارتفاع عمود الدفع املت�سل باملحرك مع ت�سميم القارب .

3-2-6- اأن تتنا�سب مروحة الدفع مع القارب وحمولته .
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3-3- خزانات الوقود ومرفقاته : 
3-3-1- اأن تكون حمكمة الغلق ، وم�سنعة من مواد منا�سبة لتخزين الوقود ، 

وال تتفاعل كيميائيا معه .
3-3-2- اأن تو�سع فـي اأماكن ال توؤثر على اتزان القارب .

3-3-3- اأن حتتوي اأماكن خزانات الوقود على فتحة للتهوية .
3-3-4- اأن حتتوي على تق�سيمات ت�ساعد على حفظ اتزان القارب .

3-3-5- اأن تكون بعيدة عن م�سادر احلرارة والكهرباء .
3-3-6- اأن يتـم توفـري مقيــــا�س اآمـــن لقيـــا�س كميـــة الوقـــود فــــي اخلزانــات 

اإن اأمكن .
3-4- تو�صيــالت الأنابيـــب : 

3-4-1- اأن تكون االأنابيب خم�س�سة للأغرا�س البحرية .
3-4-2- اأن تكـــون تو�سيلتهـــا فـي اأماكـــن اآمنـة ، وحممية ، وال تعيــق العمـل 

فـي القارب .
3-5- املرا�صي وال�صال�صل : 

3-5-1 اأن تتوفر على القارب مر�ساة واحدة يتنا�سب وزنها مع طبيعة القارب .
3-5-2 اأن يتوفر فـي القارب مكان خا�س للمر�ساة وملحقاتها .

3-6- ا�صرتاطات ت�صنيعية اأخرى : 
3-6-1- اأن ي�ستخدم راتنج لتثبيت االألياف على القالب .

3-6-2- اأال تو�سع اأقل من طبقتني على القالب من هلم التغليف . 
3-6-3- اأن تغطى املمرات مبواد مانعة للنزالق .

3-6-4- يجب تركيب �سريطني عاك�سني لل�سوء على جانبي القارب .
البيانات الإي�صاحية :  - 4

تذكر البيانات االآتية على قوارب ال�سيد باللغة العربية )ال�سكل 1 يو�سح طريقة الكتابة( : 
4-1- رقم رخ�سة قارب .

4-2- كلمة عربية ت�سري اإلى اأنه قارب خم�س�س لل�سيد .
4-3- ا�سم املحافظة )اجلزء ال�سفلي( .
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قــرار وزاري
رقــم 107 / 2018

باعتبـار موا�سفـة قيا�سيـة خليجيـة موا�سفـة قيا�سيـة عمانيـة ملزمـة  

ا�ستنادا اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/11 بتحديد اخت�سا�سات وزارة التجارة وال�سناعة ، 
واعتماد هيكلها التنظيمي ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تـقــــرر
املــادة الأولـــى

تعترب املوا�سفة القيا�سية اخلليجية رقم )"GSO 2530/2016 "E( اخلا�سة مبتطلبات 
بطاقــات كفــاءة الطاقــة واحلدود الدنيــا لكفـاءة ا�ستهالك الطاقة ملكيفات الهواء )املرحلة 

الثانية( - املذكورة فـي البند رقم )5( - موا�سفة قيا�سية عمانية ملزمة .

املــادة الثانيــــة 
متنــح املوؤ�س�ســات وال�سركــات مهلــة )6( �ستــة اأ�سهـر مـن تاريـخ العمل بهـذا القرار ال�ستنفاد 
مخزونها من مكيفات الهواء غري املطابقة للموا�سفة القيا�سية املن�سو�ص عليها فـي املــادة 

االأولى من هذا القرار .

املــادة الثالـثــــة
تفر�ص غرامــة اإداريــة ال تتجــاوز )5000( خم�سة اآالف ريــال عماين على كل مـن يخالــف 

اأحكام هذا القرار ، وت�ساعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة .

املــادة الرابعــة

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

�سـدر فـي :   8  مـن رم�ســان 1439هـ

املـوافــــق : 24 مـن مايــــــو  2018م
د . علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزيـــــــــــر التجــــــــــــــــــــارة وال�سناعـــــــــــــــــــــة
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وزارة القـــوى العامـلــــة 
قــرار وزاري

رقــم 2018/206
با�صتمــرار اإيقــاف الت�صريــح 

با�صتقدام القوى العاملة غري العمانية ب�صفة موؤقتة فـي بع�ض الأعمال

ا�ستنادا اإلى قانون العمل ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقــــم 2003/35 ، 
واإلى القرار الوزاري رقم 2014/338 باإيقاف الت�سريح با�ستقدام القوى العاملة غري العمانية 

ب�سفــة موؤقتـة فـي بعــ�ض الأعمال ، 
واإلى القرار الوزاري رقم 2017/409 با�ستمرار اإيقاف الت�سريح با�ستقدام القــوى العامــلة 

غري العمانيـة ب�سفـة موؤقتـة فـي بعــ�ض الأعمال ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تـقــــرر

املــادة الأولـــى

اإيقاف الت�سريح با�ستقدام القوى العاملة غري العمانية ب�سفة موؤقتــة فـــي  ت�ستمر فرتة 
من�ساآت القطاع اخلا�ض العاملة فـي اأعمال الإن�ساءات والنظافة املحددة بالقــرار الــوزاري 

رقم 2014/338 امل�سار اإليه ملدة )6( �ستة اأ�سهر اأخرى ، تبداأ من 1 يونيو 2018م .

املــادة الثانيـــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سميـة .

�صدر فـي :  8   مـن رم�صـــــان 1439هـ
املوافـــــق : 24 مـن مايــــــــــو 2018م

عبدالـله بن نا�صر بن عبداللـه البكري

                                                                          وزيـــــــر الـــقــــــــوى الــعـــــامـلـــــــة 
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قــرار وزاري
رقــم 2018/207

با�صتمــرار اإيقــاف الت�صريــح 
با�صتقدام القوى العاملة غري العمانية ب�صفة موؤقتة فـي بع�ض املهن

ا�ستنادا اإلى قانون العمل ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقــــم 2003/35 ، 

واإلى القرار الوزاري رقم 2013/608 باإيقاف الت�سريح با�ستقدام القوى العاملة غري العمانية 

ب�سفـة موؤقتـة فـي بعـ�ض املهن ، 

واإلى القرار الوزاري رقم 2017/411 با�ستمرار اإيقاف الت�سريـــح با�ستقــدام القـــوى العاملــة 

غري العمانية ب�سفة موؤقتة فـي بع�ض املهن ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تـقــــرر

املــادة الأولـــى

فـي  ب�سفة موؤقتة  العمانية  العاملة غري  القوى  با�ستقدام  الت�سريح  اإيقاف  ت�ستمر فرتة 

من�ساآت القطاع اخلا�ض للمهن املحددة بالقرار الوزاري رقم 2013/608 امل�سار اإليه ملدة )6( 

�ستة اأ�سهر اأخرى ، تبداأ من 31 مايو 2018م .

املــادة الثانيـــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية .

�صدر فـي :  8   مـن رم�صـــــان 1439هـ
املوافـــــق : 24 مـن مايــــــــــو 2018م

عبدالـله بن نا�صر بن عبداللـه البكري

                                                                          وزيـــــــر الـــقــــــــوى الــعـــــامـلـــــــة 
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قــرار وزاري
رقــم 2018/208

با�صتمــرار اإيقــاف الت�صريــح 
با�صتقدام القوى العاملة غري العمانية ب�صفة موؤقتة فـي بع�ض الأن�صطة

ا�ستنادا اإلى قانون العمل ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقــــم 2003/35 ، 

واإلى القرار الوزاري رقم 2014/122 باإيقاف الت�سريح با�ستقدام القوى العاملة غري العمانية 

ب�سفـــة موؤقتـــة فـي بعــ�ض الأن�سطــة ، 

واإلى القرار الوزاري رقم 2017/410 با�ستمرار اإيقاف الت�سريح با�ستقدام الــقوى العاملــة 

غري العمانية ب�سفة موؤقتــة فـي بعــ�ض الأن�سطـــة ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تـقــــرر

املــادة الأولـــى

ت�ستمر فرتة اإيقاف الت�سريح با�ستقدام القوى العاملة غري العمانيــة ب�سفــة موؤقتــة فـي 

من�ساآت القطاع اخلا�ض للأن�سطة املحددة بالقرار الوزاري رقم 2014/122 امل�سار اإليــه ملــدة 

)6( �ستة اأ�سهر اأخرى ، تبداأ من 1 يوليو 2018م .

املــادة الثانيـــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية .

�صدر فـي :  8   مـن رم�صـــــان 1439هـ
املوافـــــق : 24 مـن مايــــــــــو 2018م

عبدالـله بن نا�صر بن عبداللـه البكري

                                                                          وزيـــــــر الـــقــــــــوى الــعـــــامـلـــــــة 
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اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 
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وزارة القـــوى العاملـــة
اإعـــــالن

ب�ســاأن طلــب ت�سجيــل نقابــة عماليــة
تعلن وزارة القــوى العاملــة ا�ستنادا اإلى القرار الـوزاري رقم 2012/570 ب�ساأن نظام ت�سكيـل 
وعمل وت�سجيل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان ، 
اأن عمال �سركة ) جمموعة االإمناء االأهلية ( تقدموا اإلى املديرية الـعامة للرعاية العماليـة 
بالوزارة بطلـــب ت�سجيــل نقابـــة عماليــــة ، ولكـــل مت�ســرر احلق فـــي االعــتـرا�ض على هذا 
الطلب ، على اأن يكـــون اعرتا�سه م�سببا واأن يتقدم به اإلى جلنة بحث االعرتا�ســات امل�سكلة 

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

اإعـــــالن
ب�ســاأن طلــب ت�سجيــل نقابــة عماليــة

تعلن وزارة القــوى العاملــة ا�ستنادا اإلى القرار الـوزاري رقم 2012/570 ب�ساأن نظام ت�سكيـل 
وعمل وت�سجيل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان ، 
اأن عمال �سركة ) اينكو للهند�سة والت�سنيع والتجارة واملقاوالت املدنية ( تقدموا اإلى املديرية 
الـعامة للرعاية العماليـة بالوزارة بطلـــب ت�سجيــل نقابـــة عماليــــة ، ولكــــل مت�ســـرر احلـق 
فـــي االعــتـرا�ض على هذا الطلب ، على اأن يكـــون اعرتا�سه م�سببا واأن يتقدم به اإلى جلنــة 
بحث االعرتا�ســات امل�سكلة بالوزارة لهذا الغر�ض ، وذلك خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االإعالن .

اإعـــــالن
ب�ســاأن طلــب ت�سجيــل نقابــة عماليــة

تعلن وزارة القــوى العاملــة ا�ستنادا اإلى القرار الـوزاري رقم 2012/570 ب�ساأن نظام ت�سكيـل 
وعمل وت�سجيل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان ، 
اأن عمال �سركة ) بــي اأ�ض اأي ماريــن قلهــات ( تقدموا اإلى املديرية الـعامة للرعاية العماليـة 
بالوزارة بطلـــب ت�سجيــل نقابـــة عماليــــة ، ولكــــل مت�ســـرر احلـق فـــي االعــتـرا�ض علــى هــذا 
الطلب ، على اأن يكـــون اعرتا�سه م�سببا واأن يتقدم به اإلى جلنــة بحث االعرتا�ســات امل�سكلة 

بالوزارة لهذا الغر�ض ، وذلك خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن .
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(1245) 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

103604 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ±É÷G π«°ù¨dGh ¢ùHÓŸG »ch π«°ùZ
  

   Ω.Ω.¢T áaÉ¶ædG á£≤f : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,  QÉë°U , 315 : Ü.Q 83 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/7/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

103819 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a

. ¿ƒ«ædG äÉMƒd ™«ªŒh Ö«côJ
 

   IQÉéà∏d Iôëjƒ°üdG ´ƒHQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/7/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 52.indd   1 5/23/18   1:23 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
107136 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
. á«Hô©dG á«dÉLôdG ¢ùHÓŸG ácÉ«Mh áWÉ«Nh π«°üØJ

  
  ójó÷G QÉàîŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 511 : Ü.Q 604 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/1/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

107258 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«°SÉWô≤dGh á«ÑàµŸG äGhOC’G ™«H
 

  IQÉéà∏d Ωóæ°ùe Ö∏b : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,  811 : Ü.Q 273 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/1/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 52.indd   2 5/23/18   1:23 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
107549 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
   IQÉéà∏d áãjó◊G ¥hòdG áYhQ á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2017/2/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

109977 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. áMÉ«°ùdG èjhôJ
 

   á«gÉaôdG áëæLCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 123 : Ü.Q 214 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/5/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 52.indd   3 5/23/18   1:23 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
110329 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. »ë°U OÉf

 
  ábÉ°TôdGh π«ªéà∏d ¿Ó«e : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 118 : Ü.Q 224 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/5/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

110562 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ≤e
 

   á∏eÉ°ûdG áÑ«°ùdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , AÓ¡H : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 52.indd   4 5/23/18   1:23 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
111190 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ∫ÉØWC’G ¢VÉjQ

 
  IQÉéà∏d πeC’G ìƒØ°S : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 616 : Ü.Q 134 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/7/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

112373 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ïHÉ£ŸG Ö«côJh ™«H
  

  Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d IóëàŸG á∏eÉ°ûdG ¥ÒÑdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/8/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 52.indd   5 5/23/18   1:23 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
113207 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. ¢Uƒ¨dG

 
  IQÉéà∏d »ë°ûdG QóH : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 811 : Ü.Q 246 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

113263 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

 ∫ÉªYC’G ìÓ°UEGh ójó“h Ö«côJh É¡YGƒfCG áaÉµH Ö«HÉfC’G ójó“h ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ≤e
. QGòfE’G º¶fh á«FÉHô¡µdG

 
   Iõ«ªŸG äÉ£«ëŸG ⁄ÉY : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2017/10/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 52.indd   6 5/23/18   1:23 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115072 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
  ä’hÉ≤ª∏d á∏eÉ°ûdG ôëÑdG IDƒdDƒd : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ¿ÉªY áæ£∏°S , á©æ°üŸG áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

115539 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

. á«dÉŸGh ájOÉ°üàb’Gh ájQGOE’G äGQÉ°ûà°S’G , äÉµ∏àªŸG ÚªãJ , ≥«bóàdGh á©LGôŸG ÖJÉµe

  â«îÑdG Öàµe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U , 217 : Ü.Q 115 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/12/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 52.indd   7 5/23/18   1:23 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115552 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

  
   ä’hÉ≤ŸGh IQÉéàdGh ôjƒ£à∏d Ωô¡ª°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2017/12/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

115658 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

 . á«FÉ°ùædG äÉjÉÑ©dGh ¢ùHÓŸG π«°üØJ

   á«°SÉŸG IQódG ∫ƒ¡°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

 

alamat 52.indd   8 5/23/18   1:23 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116005 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. áLRÉ£dG øLGhódGh ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸGh ∑Éª°SC’G ™«H

 
   ájQÉéàdG ihõf äGÒN ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 611 : Ü.Q 933 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/1/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

116193 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a

. ìGôaC’G äÉeõ∏à°ùe ™«Hh ÒLCÉJ
  

   IQÉéà∏d …Qƒ÷G ìGôaCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , ihõf : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/1/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 52.indd   9 5/23/18   1:23 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116272 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

  
   IQÉéà∏d óFGƒ©dG óªMCG º∏°ùe øH »∏Y á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2018/1/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

116340 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ‹õæŸG çÉKC’G ™«H
 

   IQÉéà∏d á«°†ØdG IhÌdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/1/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 52.indd   10 5/23/18   1:23 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116345 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
   Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á∏eÉµàŸG πaGƒ≤dG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/1/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

116449 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 31 áÄØdG »`a

 π«îædG áYGQR , á¡cÉØdG QhòH áYGQRh ƒ‚ÉŸG áYGQR , RƒŸG áYGQR  , IOó©àe á«YGQR äÉeóN
. äÉ«°†ª◊G áYGQR , äGhGô°†ÿG á«LÉàfEG ´QGõe , RƒŸG êÉàfEGh

 
   Ω.Ω.¢T IóëàŸG ¢SôZCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2018/2/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 52.indd   11 5/23/18   1:23 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116473 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ÖjQóJ äÉeóN

 
   ÖjQóàdGh á«ªæà∏d QÉ°ùe  : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ,  á``æWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h 311 : Ü.Q 1277 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S
2018/2/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

116538 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

. á«Ä«ÑdG äGô°TDƒŸGh äÉØ°UGƒŸG ¢üëa äGÈàfl
 

   ºbódG Èàfl : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , ≈£°SƒdG á¶aÉfi , QRÉ÷G , Iôbƒ°U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 52.indd   12 5/23/18   1:23 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116664 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
.  õHÉfl

  Ω.Ω.¢T AÉ°†«ÑdG QGódG õÑflh ¥Gƒ°SCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 405 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

116891 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 19 áÄØdG »`a

. ¬YGƒfCG áaÉµH âæª°SC’G ™æ°U
 

  Ω.Ω.¢T QÉë°U âæª°SCG ™æ°üe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h 311 : Ü.Q 1423 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2018/2/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 52.indd   13 5/23/18   1:23 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116908 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a
. á«fhÎµdE’G äÉ°üæŸG ÈY QÉÑNC’Gh äÉeƒ∏©ŸG Ëó≤J

   Ω.Ω.¢T »eÓYE’G õcôŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 124 : Ü.Q 223 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

116909 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉeƒ∏©ŸGh ôjQÉ≤àdG äÉeóN
  

  Ω.Ω.¢T »eÓYE’G õcôŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 124 : Ü.Q 223 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 52.indd   14 5/23/18   1:23 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116961 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 á```°ü°üîàŸG ô```LÉàŸG »````a á``FõéàdGh á∏ª÷ÉH ™«ÑdGh áYƒæàe á«FGòZ OGƒŸ á∏ª÷ÉH ™«ÑdG

. äÉ«dÉªµdGh ÉjGó¡∏d
  

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 611 : Ü.Q 1168 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

116970 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. Üƒ°T »`aƒc
 

   Ω.Ω.¢T ájô°ü©dG ¿õŸG äÉ©ØJôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 525 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 52.indd   15 5/23/18   1:23 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116994 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
   IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG »£©ŸG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2018/2/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117206 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. Ωƒ«æŸC’G ¢TQh
  

   ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d AÓ¡H ¢ù«fGƒa : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 612 : Ü.Q 848 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 52.indd   16 5/23/18   1:23 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117213 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ∞«XƒàdG ÖJÉµeh ( ΩGó≤à°S’G ) ádÉª©dG ÖJÉµe

  
   ∞«XƒàdG äÉeóÿ á«ŸÉ©dG IƒØ°üdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 153 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/2/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117285 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. áXƒÑdGh ôFÉ°ü©dG ™«H äÓfi
 

   á«ŸÉ©dG äGAÉ°ûfE’Gh QÉªãà°SÓd RÉ‚EG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 52.indd   17 5/23/18   1:23 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117370 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
   áãjó◊G ó«dƒdG  ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , ihõf 111 : Ü.Q 98 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/3/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117416 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

. äGƒÑY »`a ICÉÑ©ŸG Üô°ûdG √É«e áÄÑ©Jh êÉàfEG
 

  Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d Iõ«ªŸG á©jô°ùdG äÉeóÿG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 52.indd   18 5/23/18   1:23 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117435 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
  IQÉéà∏d ΩRÉŸG ∫ÓX : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 511 : Ü.Q 342 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/3/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117470 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. ôØ°S ä’Éch
 

   IQÉéà∏d á≤ãdG §N ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 52.indd   19 5/23/18   1:23 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117531 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äÉ«Ñ∏£dG π«°Uƒàd »gÉ≤ŸGh ºYÉ£ŸG ºª°üj ÊhÎµdEG èeÉfôH

  
   Ω.Ω.¢T áãjó◊G õà©ŸG ƒHCG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 101 : Ü.Q 87 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/3/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117591 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£e
 

  IQÉéà∏d ø≤àŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

alamat 52.indd   20 5/23/18   1:23 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117651 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ÚJÉ°ùØdGh äÉjÉÑ©dGh ¢ùHÓŸG IQÉŒ

 
   IQÉéà∏d á«°SÉŸG ºë°U ¢ùª°T  : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2018/3/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117721 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«ÑàµŸG äGhOC’Gh ∞ë°üdGh äÓéŸGh ÖàµdGh iƒ≤ŸG ¥QƒdGh ¥Qƒ∏d á∏ª÷ÉH ™«ÑdG
  

   IQÉéà∏d ºî°SC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ºë°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 52.indd   21 5/23/18   1:23 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117765 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. äÉÑcôŸG øgOh Iôµª°Sh ìÓ°UEG

  
   IQÉéà∏d …ƒ∏©dG ó«©°S øH óªM øH ∑QÉÑe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 416 : Ü.Q 211 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/3/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117830 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤e
 

   Ω.Ω.¢T ÊÉ©ŸG ≈ª°SCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 52.indd   22 5/23/18   1:23 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117923 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 π«``°üØJh ¢ü``bh  ô``Ø°ùdG ™```HGƒJh  á````jó∏÷G ™```∏°ùdGh  ÖFÉ≤◊G ™«Hh  á«YÉæ£°U’G »∏◊G ™«H

. ôjó°üàdGh OGÒà°S’G ÖJÉµe , IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«Hh  äÉ°ThôØŸG
 

   Ω.Ω.¢T ¥QRC’G π¶dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 113 : Ü.Q 822 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118011 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ( ±É÷G π«°ù¨dG ) QÉîÑdÉH É¡«ch ¢ùHÓŸG π«°ùZ
  

   á«ÑgòdG QÉë°U ¢ùª°T ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,  311 : Ü.Q 405 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 52.indd   23 5/23/18   1:23 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118015 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

  
   IQÉéà∏d ΩÉFƒdG ÚMÉjQ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 619 : Ü.Q 112 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/3/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118047 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 á```æjõdG ¿ƒ```HÉ°Uh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 äGó©Ÿ á°ü```°üîàŸG ô```LÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™```«ÑdGh OGÒà°S’Gh ôjó°üàdG ÖJÉµeh QƒîÑdGh

. π«ªéàdG äÓfi äGhOCGh
 

  áeÉ©dG IQÉéà∏d ∫Éª÷G Éæ«e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 52.indd   24 5/23/18   1:23 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118065 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a
. ä’É°ù¨dGh äÉLÓãdGh äÉØ«µŸG ™«æ°üJ

 
   IQÉéà∏d »≤«≤◊G QÉµàH’G : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 323 : Ü.Q 79 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/3/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118085 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. á«bóæa ≥≤°T
 

  IQÉéà∏d ÊGƒcõdG ⁄É°S øH óªfi øH ∞«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 621 : Ü.Q 36 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 52.indd   25 5/23/18   1:23 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118135 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
   Ω.Ω.¢T ∫ÉªYCÓd »°†ØdG ËôdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/4/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118226 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. ábÓM
 

  ™jQÉ°ûª∏d ¢ù∏eC’G ôî°üdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G ídGƒŸG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 52.indd   26 5/23/18   1:23 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
92987 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ¢†«HC’G êÉÑjódG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , ÒÑµdG …OGƒdG , 487 : Ü.Q 487 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2015/2/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

103128 : 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

 
 …ô°ù«©dG Oƒ©°ùe âæH : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 60 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/6/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

alamat109.indd   1 5/23/18   1:24 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
104481 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 19 áÄØdG »`a
. ΩÉNôdG ô°ûfh ™£b

 
 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d »`aƒ©dG á∏eÉc : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 464 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/9/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

107353 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ÖFÉ≤◊Gh π«ªéàdG äGhOCGh äÉYÉ°ùdGh Qƒ£©dGh ÜÉ©dC’Gh ¢ùHÓŸGh á«dõæŸG äGhOC’G IQÉŒ
. ájòMC’Gh

 
 áãjó◊G OôeõdG ióf ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 119 : Ü.Q 556 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/1/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat109.indd   2 5/23/18   1:24 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
107880 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 19 áÄØdG »`a
. á«µ«à°SÓÑdG Ö«HÉfC’G áYÉæ°U

 
 IQÉéà∏d á«°Vôe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , ìô£e : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/2/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

107924 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. πHGƒàdGh äGQÉ¡ÑdGh äÉ«dƒ≤ÑdGh RQC’Gh á«FGò¨dG OGƒŸG
 

 á«à°ùLƒ∏dG áMGƒdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe 134 : Ü.Q 87 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/2/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat109.indd   3 5/23/18   1:24 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
110440 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ,  ïÑ£ŸGh  ºYÉ£ŸGh  ¥OÉæØdG  äGó©e  Ö«côJh  ™«H  ,  ¬YGƒfCG  ™«ªéH  Ö°ûÿG  ,  AÉæÑdG  OGƒe

. »©«Ñ£dG ΩÉNôdGh •ÓÑdGh ¥ƒHÉ£dGh ójó◊G IQÉŒ , É¡JGójó“h á«ë°üdG äGhOC’G
 

 Ω.Ω.¢T ¬µjô°Th ¢VÉjQ óªfi : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 122 : Ü.Q 166 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/5/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

110441 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ,  ïÑ£ŸGh  ºYÉ£ŸGh  ¥OÉæØdG  äGó©e  Ö«côJh  ™«H  ,  ¬YGƒfCG  ™«ªéH  Ö°ûÿG  ,  AÉæÑdG  OGƒe
. »©«Ñ£dG ΩÉNôdGh •ÓÑdGh ¥ƒHÉ£dGh ójó◊G IQÉŒ , É¡JGójó“h á«ë°üdG äGhOC’G

 
 Ω.Ω.¢T ¬µjô°Th ¢VÉjQ óªfi : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 122 : Ü.Q 166 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/5/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat109.indd   4 5/23/18   1:24 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
110817 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
. áMƒHòŸG øLGhódGh Ωƒë∏dG äÉéàæeh Ωƒë∏dG

 
 Ω.Ω.¢T ¬µjô°Th ¢VÉjQ óªfi : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 122  : Ü.Q 166 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/6/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

110818 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

. áYƒæàŸG á«FGò¨dG OGƒŸG , áMƒHòŸG øLGhódGh Ωƒë∏dG äÉéàæeh Ωƒë∏dG
 

 Ω.Ω.¢T ¬µjô°Th ¢VÉjQ óªfi : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 122  : Ü.Q 166 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/6/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat109.indd   5 5/23/18   1:24 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
110820 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
. áYƒæàŸG á«FGò¨dG OGƒŸG , áMƒHòŸG øLGhódGh Ωƒë∏dG äÉéàæeh Ωƒë∏dG

 
 Ω.Ω.¢T ¬µjô°Th ¢VÉjQ óªfi : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 122  : Ü.Q 166 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/6/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

110821 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

. áYƒæàŸG á«FGò¨dG OGƒŸG , áMƒHòŸG øLGhódGh Ωƒë∏dG äÉéàæeh Ωƒë∏dG
 

 Ω.Ω.¢T ¬µjô°Th ¢VÉjQ óªfi : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 122  : Ü.Q 166 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/6/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat109.indd   6 5/23/18   1:24 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
110822 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
. áYƒæàŸG á«FGò¨dG OGƒŸG , áMƒHòŸG øLGhódGh Ωƒë∏dG äÉéàæeh Ωƒë∏dG

 
 Ω.Ω.¢T ¬µjô°Th ¢VÉjQ óªfi : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 122  : Ü.Q 166 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/6/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

110823 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

. áYƒæàŸG á«FGò¨dG OGƒŸG , áMƒHòŸG øLGhódGh Ωƒë∏dG äÉéàæeh Ωƒë∏dG
 

 Ω.Ω.¢T ¬µjô°Th ¢VÉjQ óªfi : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 122  : Ü.Q 166 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/6/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat109.indd   7 5/23/18   1:24 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
110825 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
. áMƒHòŸG øLGhódGh Ωƒë∏dG äÉéàæeh Ωƒë∏dG

 
 Ω.Ω.¢T ¬µjô°Th ¢VÉjQ óªfi : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 122  : Ü.Q 166 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/6/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

110827 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

. áYƒæàŸG á«FGò¨dG OGƒŸG , áMƒHòŸG øLGhódGh Ωƒë∏dG äÉéàæeh Ωƒë∏dG
 

 Ω.Ω.¢T ¬µjô°Th ¢VÉjQ óªfi : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 122  : Ü.Q 166 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/6/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
110829 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
. áYƒæàŸG á«FGò¨dG OGƒŸG , áMƒHòŸG øLGhódGh Ωƒë∏dG äÉéàæeh Ωƒë∏dG

 
 Ω.Ω.¢T ¬µjô°Th ¢VÉjQ óªfi : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 122 : Ü.Q 166 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/6/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

111029 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 . π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dGh QƒîÑdG
 

 á«côJ äÉ°ùŸ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , Ö«°ùdG áj’h , á∏«Ñ©ŸG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/6/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
111221 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
. äGQÉ°ùµdG äÉéàæeh â«fGô÷Gh ¢ùÑ÷G Qƒî°üdG øjó©J , ôLÉëŸG π«¨°ûJ

 
 ºbódG ôLÉfi : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 130  : Ü.Q 2108 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/7/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

111571 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. (äÉHhô°ûŸG Ëó≤J) ôFÉ°ü©dG
 

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 152  : Ü.Q 166 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/7/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat109.indd   10 5/23/18   1:24 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118843 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. äÉjƒ∏◊G ´GƒfCG øe ¬aÓNh ∫ƒª©ŸGh äÉjƒ∏◊G äÉéàæeh äÉjƒ∏◊G áYÉæ°U

 

 á∏eÉµàŸG ™aÉæe ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 1247 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/4/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

112581 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. áaÉ«°Vh äÉ¡«`aƒH
 

 IQÉéà∏d AÉ¡ŸG Qƒf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 131  : Ü.Q 36 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/9/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat109.indd   11 5/23/18   1:24 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
113657 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. πjƒªà∏d ∞JÉg ≥«Ñ£J

 
 πjƒªà∏d ÒLCÉJ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 136 : Ü.Q 200 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

114002 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. áMÉÑ°S ÖjQóJ
 

 IQÉéà∏d Üô©dG ¿GƒLCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 617 : Ü.Q 297 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/10/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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-67-



(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
114078 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ä’Échh äÉ°ù°SDƒe

 
 á∏eÉ°ûdG ™jQÉ°ûª∏d ¿ÉjôdG …OGh : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

114099 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ≤e
 

 á«ŸÉ©dG É«JGƒ∏dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«dÉª°ûdG ôjƒÿG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/11/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
114193 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ácôëàŸG ⁄Ó°ùdGh óYÉ°üŸG ìÓ°UEGh Ö«côJ

 
 Ω.Ω.¢T á«còdG óYÉ°üŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 1017 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

114751 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. äGQÉ«°S êGôL
 

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d IOÉ©°ùdG áYƒª› : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 121  : Ü.Q 734 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/11/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
114752 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. äGQÉ«°S êGôL

 
 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d IOÉ©°ùdG áYƒª› : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 121  : Ü.Q 734 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

115322 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«∏°ùàdG ÜÉ©dCGh »gÓŸG
 

 Ω.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«ªæà∏d §≤°ùe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 3185 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/12/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115323 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. á«∏°ùàdG ÜÉ©dCGh »gÓŸG

 
 Ω.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«ªæà∏d §≤°ùe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 3185 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

115324 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«∏°ùàdG ÜÉ©dCGh »gÓŸG
 

 Ω.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«ªæà∏d §≤°ùe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 3185 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/12/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115325 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. …QÉŒ ™ª›

 
 QÉªãà°S’Gh á«ªæà∏d §≤°ùe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 3185 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

115414 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ôLÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ,  IõgÉ÷G ¢ùHÓª∏d  á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdG
. äÉ°VÉ«ÑdGh ∞°TGô°ûdGh äÉ«fÉ£Ñ∏d á°ü°üîàŸG

 
 á«æWƒdG ¢VƒÿG AÉ«°V : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/12/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115468 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ±É÷G π«°ù¨dG

 
 ójó÷G ⁄É©dG π°SÉ¨e : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 151 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

115588 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¥ƒ°ùJ õcôe
 

 IQÉéà∏d »LGôØdG á©ªL øHG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , äÉjôb : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/12/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115703 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äÉ°†«`ØîJ ábÉ£H

 
 á«HÓ£dG äÉeóî∏d á«æWƒdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/1/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

116031 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. çÉKCG πfi
 

 IQÉéà∏d á«æWƒdG »≤jRôdG øHG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 118 : Ü.Q 468 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/1/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116160 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 º«ë°ûàdG äƒjõd á«µ∏ŸG IƒÑ©dG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/1/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

116300 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. º«eÎdGh äGAÉ°ûfE’G
 

 á«ŸÉ©dG É«JGƒ∏dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 134 : Ü.Q 270 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/1/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116341 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 äÉeóî∏d ô°†NC’G Aƒ°†dG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 1239 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/1/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

116444 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. äÓ«JƒŸGh äÉ©éàæŸGh ¥OÉæØdG
 

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ô°†NC’G πÑ÷G ¢VÉjQ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 1498 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116497 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. …QÉŒ ™ª›

 
 Ω.Ω.¢T á«ªæà∏d á«ŸÉ©dG á«fÉª©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 2868 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/2/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

 

116523 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ∫É°ùŸG ∫hÎÑdGh RÉ¨dG ™«H
 

 Ω.Ω.¢T äÉeóÿGh ≥jƒ°ùà∏d π«dO ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 412 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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-77-



(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116524 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«£ØædG äÉéàæŸG ≥jƒ°ùJ , ácô°û∏d …QGOEG Öàµe

 
 äÉeóÿGh ≥jƒ°ùà∏d π«dO ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 412 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/2/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

116726 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«°VÉjôdG ¢ùHÓŸG áWÉ«Nh π«°üØJ
 

 IQÉéà∏d á«bô°ûdG ¢SÉfôa : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 416 : Ü.Q 23 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat109.indd   23 5/23/18   1:24 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116754 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ¥Gƒ°SC’Gh ∫É°ûcC’G »`a ájòMC’Gh äÉ°SƒÑ∏ŸGh äÉLƒ°ùæŸG ™«H

 
 Ω.Ω.¢T IóëàŸG ¢ùLÔdG π«dÉcCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 1247 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/2/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

116778 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. ¿ƒdÉ°U
 

 IQÉéà∏d á«ª°SÉ≤dG áª«YR : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 378 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116865 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. ≥FÉ°S ¿hO äÉ°üæŸGh äÉjhÉ◊Gh º««îàdG äGQÉ«°Sh (á«MÉ«°ùdG GóYÉe) äÉfÉaôµdG ÒLCÉJ

 
 áãjó◊G äGQGRCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 1557 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/2/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

116989 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. áÑbGôŸG äGÒeÉc
 

 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG ∫ÉªYCÓd ¿É«YC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 117  : Ü.Q 39 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117078 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 IQÉéà∏d …ôª©ŸG ô°UÉf øH ¿Éª«∏°S øH ¿ÉØ∏N : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S  , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , ¥Éà°SôdG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/2/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

117187 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. Oƒbh äÉ£fi
 

 ≥jƒ°ùà∏d á«fÉª©dG §ØædG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 116 : Ü.Q 92 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat109.indd   26 5/23/18   1:24 PM

-81-



(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117197 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. »ÑàµŸG çÉKC’G ÒLCÉJ

 
 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ±OÉ¡dG ¥hòdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 1040 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/2/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

117205 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. º©£e
 

 IQÉéà∏d »NQÉ°üdG ≈°Sƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 511 : Ü.Q 521 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat109.indd   27 5/23/18   1:24 PM

-82-



(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117265 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 á«æWƒdG ¢ù«eGÒª°S : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 320 : Ü.Q 129 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/2/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

117332 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGQƒ£©dGh ÉjGó¡dGh OhQƒdG IQÉŒ
 

 á∏eÉ°ûdG á«ÑgòdG á°ùª∏dG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 3822 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117375 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. AÉæÑdGh ó««°ûàdG ä’B’ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 
 Ω.Ω.¢T OÉ≤©dG ΩÉ°ùbCG ôLÉàe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 450 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/3/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

117451 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ±É÷G π«°ù¨dG
 

 Iõ«ªàŸG …OQƒdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 121  : Ü.Q 54 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117464 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
. äÉYƒÑ£e

 
 ô°TƒH á©Ñ£e : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 132  : Ü.Q 901 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/3/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

117487 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

. 36 ºbQ ∞æ°üdÉH äGQÉ≤©dG áWÉ°Sh
 

 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG ∫ÉªYCÓd π«∏°üdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«Hƒæ÷G á∏«Ñ©ŸG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117515 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
. √É«e

 
 Ω.Ω.¢T ™«æ°üàdGh IQÉéà∏d …É°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2018/3/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

117528 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e
 

 øjƒªàdG äÉeóÿ ∫hC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111  : Ü.Q 2170 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117581 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. á«ÑW IOÉ«Y

 
 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ¿GOƒ∏H πÑL : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 2601 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/3/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

117613 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. OGÒà°S’Gh ôjó°üàdG ÖJÉµeh õYÉŸGh ¿CÉ°†dG , ΩÉæZC’Gh »°TGƒª∏d áFõéàdÉH ™«ÑdG
 

 Ω.Ω.¢T ¿ÉªY »°TGƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112  : Ü.Q 2205 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117633 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ºµëàdG Iõ¡LCGh áÑbGôŸG äGÒeÉµd áFõéàdÉH ™«ÑdG

 
 ájQÉéàdG ∫ÉªYCÓd ¿É«YC’G : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 117 : Ü.Q 39 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/3/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

117667 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 ôjƒ°üàdG äGhOCGh ä’B’ ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , ôjƒ°üàdG πeÉ©eh äÉgƒjOƒà°SG á£°ûfCG
 . É¡eRGƒdh

 
 »æØdG êÉàfE’Gh ôjƒ°üà∏d Üƒµ°ù∏J : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 2141 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/3/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117742 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
. á«FÉ°ùf ¢ùHÓe áWÉ«N

 
 IQÉéà∏d ôªbh áª‚ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , á«Hƒæ÷G π«◊G : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/3/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

117758 : 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 äGAÉ°ûfEÓd IóFGôdG á«LƒdƒæµàdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111  : Ü.Q 2261 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117811 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 á∏eÉ°ûdG ™jQÉ°ûª∏d ¿ÉjôdG …OGh : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 111  : Ü.Q 2233 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/3/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

117812 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. Üƒ°SÉë∏d á«`aô£dG äGó©ŸGh Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCG áfÉ«°Uh ìÓ°UEG
 

 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG ∫Éæe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 411  : Ü.Q 454 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117838 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ∫ÉØWC’G ΩRGƒdh äGhOCGh ¢ùHÓŸ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 
 IQÉéà∏d »©aÉ°ûdG ¬∏`dGóÑY õjõ©dGóÑY : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/3/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

117873 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¥ƒ°ùJ õcôe
 

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 320 : Ü.Q 249 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117888 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ìGôaC’G ÚJÉ°ùa IQÉŒh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG IQÉŒ

 
 Ω.Ω.¢T IóëàŸG Üô©dG IôgR : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 121  : Ü.Q 622 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/3/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

117889 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. á«fÉª©dG iƒ∏◊G áYÉæ°U
 

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG …ôµ°ùŸG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 316 : Ü.Q 18 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117935 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 Ω.Ω.¢T á«æWƒdG áÁó≤dG áæjóŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 136  : Ü.Q 165 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/3/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

118001 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. äÉÑcôŸG ¿ÉgOh Iôµª°Sh ìÓ°UEG
 

 IQÉéà∏d ¬µjô°Th »°Tƒ∏ÑdG ∫ÉªL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 320  : Ü.Q 131 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118017 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 á«æeÉ°†J - Iõ«ªàŸG áæjóŸG ÜÉ«WCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 320  : Ü.Q 271 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/3/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

118059 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

. äGQÉ≤©dG äÉeóN
 

 Ω.Ω.¢T äGQÉ≤©dGh äÉeóî∏d §≤°ùe â«H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 103 : Ü.Q 151 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118096 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. äÉjÎ°ûeh äÉ°†«`ØîJ ábÉ£H

 
 Ω ´ Ω ¢T ôjƒ£à∏d ∫ÓJ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 133  : Ü.Q 153 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/4/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

 

118125 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. Ëôc ¢ùjB’G
 

 IQÉéà∏d ¢†«HC’G È◊G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118131 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«ÑàµŸG á£°ûfC’Gh ∫ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEG

 
 Ω.Ω.¢T ájQÉædG äÉLGQódG IOÉ«b º«∏©J õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 1313 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/4/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

118132 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. äÉLGQódG ábGƒ°S º«∏©J
 

 Ω.Ω.¢T ájQÉædG äÉLGQódG IOÉ«b º«∏©J õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 1313 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118171 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. ôØ°ùdG ä’Éch á£°ûfCG

 
 IQÉéà∏d ôª≤dG QõL : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 133  : Ü.Q 1781 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/4/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

118172 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. ôØ°ùdG ä’Éch á£°ûfCG
 

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 132  : Ü.Q 128 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118186 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 á«dhódG ∫ÉªYCÓd º«fÉ°ùJ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/4/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

118214 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. äÓØM áYÉb
 

 Ω.Ω.¢T Iójó÷G IóæLC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 117 : Ü.Q 952 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat109.indd   43 5/23/18   1:25 PM

-98-



(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118225 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
 á``````«Hô©dG á````«FÉ°ùædG ¢ù````HÓŸG á````WÉ«Nh π```«°üØJ , á````«FÉ°ùædG äÉ````jÉÑ©dG á```WÉ«Nh π`````«°üØJ

. á«Hô©dG ÒZh
 

 IQÉéà∏d á«æWƒdG ΩGõ©dG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

118253 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉYÉ°Sh äGQÉ¶f ™«H πfi
 

 IóëàŸG ÒÿG —Gƒa : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 139 : Ü.Q 1114 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118317 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. Ωƒë∏dG …ƒ°T

 
 Ω.Ω.¢T ¢VQC’G áYÉ°S : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 612 : Ü.Q 984 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/4/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

118360 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á©LGôŸGh äÉHÉ°ù◊G ≥«bóJ äÉeóN
 

 ≥«bóà∏d ∞jô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 100  : Ü.Q 690 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118398 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. á«bóæa ≥≤°T

 
 IQÉéà∏d ôëHC’G : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112  : Ü.Q 209 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/4/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

118402 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e
 

 IQÉéà∏d áfƒ∏ŸG ±Gó°UC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat109.indd   46 5/23/18   1:25 PM

-101-



(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118408 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. á«dÉŸG áWÉ°SƒdG äÉeóN

 
 á«°SÉŸG óaQ á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 123  : Ü.Q 172 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/4/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

118446 : 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
 

 QÉªãà°SÓd ¿Gƒ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 123 : Ü.Q 42 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118449 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. á«°Sóæg äGQÉ°ûà°SG

 
 Ω.Ω.¢T á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°SÓd Ú`aÉc »J : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 2718 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/4/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

118451 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGôgƒéŸGh Ögò∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 

 Ω.Ω.¢T äGôgƒéª∏d ¢†«HC’G ôª≤dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 939 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118476 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 Ω.Ω.¢T QÉªãà°SÓd §≤°ùe áHGƒH ¥ÉaBG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 133  : Ü.Q 1322 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/4/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

118511 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤ŸG
 

 Ω.Ω.¢T »gÉ≤ŸGh ºYÉ£ª∏d OÉaQCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 116  : Ü.Q 1123 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118537 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. á«°VÉjôdG çGóMCÓd ôcGòàdG ™«H á£°ûfCG , á«°VÉjôdG äÉ«dÉ©ØdG º«¶æJ

 
 AÉé«dƒdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 3505 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/4/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

118559 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. á©Ñ£e
 

 Ω.Ω.¢T áãjó◊G á∏eÉµàŸG äÉYGóHE’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 510 : Ü.Q 114 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118572 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d IóëàŸG ñó«ÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi  , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G π«◊G : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/4/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

118576 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »°SÉ°SCG πµ°ûH äÉHhô°ûŸGh ΩÉ©£dG äÉÑLh Ωó≤J »gÉ≤e
 

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ¿É› ìÉeQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , Ωô≤dG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat109.indd   51 5/23/18   1:25 PM

-106-



(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118577 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«°VÉjôdG ¢ùHÓŸGh äGhOCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 
 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ÉŸ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 114  : Ü.Q 1077 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/4/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

118583 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. áMÉ«°Sh ôØ°S
 

 »MÉ«°ùdGh …QGOE’G ôjƒ£à∏d äGQÉªãà°S’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 1828 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118591 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ÊhÎµdEG ¥ƒ°ùJ

 
 IQÉéà∏d π«°UC’G â«ÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 510 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/4/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

118606 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤ŸG
 

 IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG ∫ÉªYCÓd ÚLÈdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 412  : Ü.Q  81 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118687 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ¿ƒNódGh Qƒ£©dG

 
 Ω.Ω.¢T äGRQCG ∫ÓJ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/4/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

118715 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e
 

 áãjó◊G AÓ¡H á¡LGh ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , AÓ¡H : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117126 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 º```«∏©àdG  Ò````aƒJ  ∂```dP  »````a  ÉÃ º«∏©àdGh  á«HÎdG  äÉeóNh ¬«`aÎdGh  ÖjQóàdGh  º«∏©àdG
 , âfÎfE’G ÈY º«∏©àdGh á``«HÎdG äÉeóN , äÉ°ùaÉæŸGh äÉeƒ∏©ŸGh äGQÉÑàN’Gh äÉ≤HÉ°ùŸGh
 á«ª«∏©àdG äÉeóÿG , ôJƒ«ÑªµdG ÈY ¢ùjQóàdG äÉeóN , ôJƒ«ÑªµdG È`Y º```«∏©àdG äÉ```eóN
 ôcP Ée ™«ªéH á≤∏©àŸG äGQÉ°ûà°S’Gh IQƒ°ûŸGh äÉeƒ∏©ŸG äÉeóN , ôJƒ«ÑªµdG É¡°SÉ°SCG »àdG

. ÉØfBG

 Ω.Ω.P óMGƒdG ¢üî°ûdG ácô°T - ÉªãjQƒ¨dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 â``æH áª``WÉa Ió``Mh , 1102+1101 Öàµe , 12+11• C2 ¥ 35 ÜôZ : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG , øjôNBGh ∑QÉÑe

2018/2/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
  á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : π````````````«cƒdG º```````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

117131 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 å``jó–h QÉ``Ñà``NGh ô``jƒ£Jh º«``ª°üJh çÉ```ëHCG äÉeóN , âfÎfE’G ÈY ôJƒ«ÑªµdG äÉeóN
 å``jó–h áZÉ«°Uh AÉ°ûfEGh º«ª°üJ , ôJƒ«ÑªµdG á›ÈH ≥∏©àJ É¡©«ªLh äÉ``éàæŸG Ú``°ù–h
 ™```bGƒŸG å````jó–h á`````fÉ«°U , ô````Jƒ«ÑªµdG á````›ôH , á```côëàŸG ∞``JGƒ¡dG Iõ¡``LC’ è``eGÈdG
 á``eóN …Ohõ``e äÉ```eóN , á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG äÉHGƒHh »æØdG ºYódÉH á°UÉÿG á«fhÎµdE’G
 »`a ÉÃ ÉØfBG ô`cP Ée ™«ªéH á≤∏©àŸG IQƒ°ûŸGh äGQÉ°ûà°S’Gh äÉeƒ∏©ŸG äÉeóN , äÉ≤«Ñ£àdG

. á«LQÉÿG äÉµÑ°ûdG hCG âfÎfE’G ÈY hCG áµÑ°ûdG ÈY äÉeóÿG ∂∏J Ëó≤J ∂dP

 Ω.Ω.P óMGƒdG ¢üî°ûdG ácô°T - ÉªãjQƒ¨dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 â``æH áª``WÉa Ió``Mh , 1102+1101 Öàµe , 12+11• C2 ¥ 35 ÜôZ : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG , øjôNBGh ∑QÉÑe

2018/2/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
  á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : π````````````«cƒdG º```````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 28.indd   1 5/23/18   1:25 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117132 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 , è```eGôH äÉ```≤«Ñ£Jh º```«∏©Jh ∫É```°üJG è``eGôH , èeGôH äÉ≤«Ñ£J , èeGôH , ôJƒ«Ñªc èeGôH
 Iõ¡LC’Gh âfÎfE’G ÈY π``jõæà∏d á```∏HÉb èeGôH , πjõæà∏d á∏HÉb äGQƒ°ûæe , ∫É°üJG äGó©e
 π```µ°T »```a π```jõæà∏d á```∏HÉb è`eGôH , º``«∏©àdG ∫É› »`a π```jõæà∏d á```∏HÉb è``eGôH , á«µ∏°SÓdG
 á«µ∏°SÓdG Iõ¡LC’Gh âfÎfE’G ÈY πjõæà∏d á∏HÉb èeGôH , ácôëàŸG ∞JGƒ¡dG ≈∏Y äÉ≤«Ñ£J
 á∏HÉb èeGôH , á«ŸÉY ôJƒ«Ñªc áµÑ°T ∫ÓN øe äÉeƒ∏©ŸG ∫ÉÑ≤à°SGh ∫É°SQEGh ≈dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d
 Iõ¡LCGh ó«dÉH ádƒªëŸG á«ªbôdG á«fhÎµdE’G ∫É°üJ’G Iõ¡LCGh ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LC’ πjõæà∏d
 äÉfÉ«ÑdG π≤fh ∫É°üJ’G π«¡°ùàd á«µ∏°SÓdGh á«µ∏°ùdG ∫É°üJ’G Iõ¡LCGh ácôëàŸG ∞JGƒ¡dG
 ácôëàŸG ∞``JGƒ¡dG ≈```∏Y äÉ```≤«Ñ£J π```µ°T »```a π```jõæà∏d á```∏HÉb è```eGôH , º```«∏©àdG ∫É› »`a
 ó«dÉH á``dƒªëŸG á«ªbôdG á«fhÎµdE’G ∫É°üJ’G Iõ¡LCGh ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG ™e ΩGóîà°SÓd
 èeGôH , ∫É``°üJ’G π«¡°ùàd á«µ∏°SÓdGh á«µ∏°ùdG ∫É°üJ’G Iõ¡LCGh ácôëàŸG ∞JGƒ¡dG Iõ¡LCGh

. (API) äÉ≤«Ñ£àdG á›ôH á¡LGƒc ΩGóîà°SÓd ôJƒ«Ñªc

 Ω.Ω.P óMGƒdG ¢üî°ûdG ácô°T - ÉªãjQƒ¨dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 â``æH áª``WÉa Ió``Mh , 1102+1101 Öàµe , 12+11• C2 ¥ 35 ÜôZ : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG , øjôNBGh ∑QÉÑe

2018/2/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
  á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : π````````````«cƒdG º```````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

117133 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ,  »ÑàµŸG  •É°ûædG  π«©ØJ  ,  ∫ÉªYC’G  ¬«LƒJ  ,  ∫ÉªYC’G  IQGOEG  ,  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  äÉeóN
 ø```Y äÉ```jôëàdG , ∫É```ªYC’G ø```Y QÉ```ÑNC’Gh äÉeƒ∏©ŸG , á«æ¡ŸG ∫ÉªYC’G äGQÉ°ûà°SG , ≥jƒ°ùàdG
 , ∫ÉªYC’G º«¶æJh IQGOEG »`a äGQÉ°ûà°SG , ∫Éª``YC’G çÉëHCG , ∫ÉªYC’G ≥FÉ≤M »°ü≤J , ∫ÉªYC’G
 çÉëHCG , ôJƒ«ÑªµdG äÉµÑ°T ≈∏Y Iô°TÉÑŸG á``jÉYódGh ¿Ó``YE’G , ∫É```ªYC’G IQGOEG »```a Ió```YÉ°ùŸG
 , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ¢Uƒ°üf ô°ûf , ájQÉéàdG AÉÑfC’G ä’Éch , ≥jƒ°ùàdG äÉ°SGQO , ≥jƒ°ùàdG
 , »LQÉÿG ¿ÓYE’Gh ájÉYódG , áFõéàdÉH É¡©«H äÉjÉ¨d ∫É°üJ’G πFÉ°Sh ≈∏Y ™∏°ùdG ¢VôY
 äÉcôfi Ú°ù– , äÉæ«©dG ™jRƒJ , øjôNBÓd ôJƒ«Ñªc äÉØ∏e »`a äÉ``eƒ∏©ŸG ø```Y å``ëÑdG

. åëÑdG

alamat 28.indd   2 5/23/18   1:25 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 Ω.Ω.P óMGƒdG ¢üî°ûdG ácô°T - ÉªãjQƒ¨dG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , 1102+1101 Öàµe , 12+11• C2 ¥ 35 ÜôZ : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG , øjôNBGh ∑QÉÑe â``æH áª``WÉa Ió``Mh
2018/2/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

  á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : π````````````«cƒdG º```````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

107947 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

 äÉHô©dÉH π≤ædG , …ƒ÷G π≤ædG , ôØ°ùdGh äÓMôdG º«¶æJ , ™∏°ùdG øjõîJh ∞«∏¨J , π≤ædG
 π≤ædG , π≤ædG »`a Iô°ùª°ùdG , ÜQGƒ≤dG á£°SGƒH π≤ædG , ájQÉîÑdG ¥QGhõdÉH π≤ædG , áëØ°üŸG
 , ™FÉ°†ÑdG º«∏°ùJ , (™FÉ°†ÑdG hCG πFÉ°SôdG π≤f) π≤ædG äÉeóN , ÜQGƒ≤dG ÒLCÉJ , äÓaÉ◊ÉH
 »`a øë°ûdG IôLCG ™aO , øë°ûdG »`a Iô°ùª°ùdG , ájójÈdG OGƒŸG ºàN , äGQÉÑ©dG á£°SGƒH π≤ædG
 , áæ«ªãdG AÉ«°TCÓd ¢ShôëŸG π≤ædG , …ôëÑdG π≤ædG Oƒ≤Y , øØ°ùdÉH øë°ûdG , ∫ƒ°UƒdG AÉæ«e
 , Ohô£dG º«∏°ùJ , ™∏°ùdG ∞«∏¨J , πFÉ°SôdG º«∏°ùJ , …ôëÑdG π≤ædG , ∫óæ°üdÉH π≤ædG äÉeóN
 äÉjhÉMÒLCÉJ , ∫É≤àf’G äÉeóN , ájójó◊G ∂µ°ùdÉH π≤ædG , (πjõæàdGh π«ªëàdG) ádÉà©dG
 , øjõîJ , øjõîàdG äÉeƒ∏©e , øjõîàdG , øØ°ùdG »`a Iô°ùª°ùdG , …ô¡ædG π≤ædG , øjõîàdG
 π≤f , π≤ædG äÉeƒ∏©e , Ö«HÉfC’G •ƒ£N á£°SGƒH π≤ædG , ΩGÎdÉH π≤ædG , ™FÉ°†ÑdG øjõîJ

 . ™FÉ°†ÑdG ∞«∏¨J , äÉYOƒà°ùŸG »`a øjõîàdG , ádƒª◊G ≠jôØJ , çÉKC’G

™jô°ùdG π≤æ∏d É°ùª°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 11526 ¢VÉjôdG , 63529 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/2/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : π````````````«cƒdG º```````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 28.indd   3 5/23/18   1:25 PM
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107948 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
 äÉHô©dÉH π≤ædG , …ƒ÷G π≤ædG , ôØ°ùdGh äÓMôdG º«¶æJ , ™∏°ùdG øjõîJh ∞«∏¨J , π≤ædG
 π≤ædG , π≤ædG »`a Iô°ùª°ùdG , ÜQGƒ≤dG á£°SGƒH π≤ædG , ájQÉîÑdG ¥QGhõdÉH π≤ædG , áëØ°üŸG
 , ™FÉ°†ÑdG º«∏°ùJ , (™FÉ°†ÑdG hCG πFÉ°SôdG π≤f) π≤ædG äÉeóN , ÜQGƒ≤dG ÒLCÉJ , äÓaÉ◊ÉH
 »`a øë°ûdG IôLCG ™aO , øë°ûdG »`a Iô°ùª°ùdG , ájójÈdG OGƒŸG ºàN , äGQÉÑ©dG á£°SGƒH π≤ædG
 , áæ«ªãdG AÉ«°TCÓd ¢ShôëŸG π≤ædG , …ôëÑdG π≤ædG Oƒ≤Y , øØ°ùdÉH øë°ûdG , ∫ƒ°UƒdG AÉæ«e
 , Ohô£dG º«∏°ùJ , ™∏°ùdG ∞«∏¨J , πFÉ°SôdG º«∏°ùJ , …ôëÑdG π≤ædG , ∫óæ°üdÉH π≤ædG äÉeóN
 äÉjhÉMÒLCÉJ , ∫É≤àf’G äÉeóN , ájójó◊G ∂µ°ùdÉH π≤ædG , (πjõæàdGh π«ªëàdG) ádÉà©dG
 , øjõîJ , øjõîàdG äÉeƒ∏©e , øjõîàdG , øØ°ùdG »`a Iô°ùª°ùdG , …ô¡ædG π≤ædG , øjõîàdG
 π≤f , π≤ædG äÉeƒ∏©e , Ö«HÉfC’G •ƒ£N á£°SGƒH π≤ædG , ΩGÎdÉH π≤ædG , ™FÉ°†ÑdG øjõîJ

 . ™FÉ°†ÑdG ∞«∏¨J , äÉYOƒà°ùŸG »`a øjõîàdG , ádƒª◊G ≠jôØJ , çÉKC’G

™jô°ùdG π≤æ∏d É°ùª°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 11526 ¢VÉjôdG , 63529 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/2/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : π````````````«cƒdG º```````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

115197 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. âbDƒŸG AGƒjE’G , äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G Ò`aƒJ äÉeóN

 Ω.Ω.P ™jÉ°ûdG OƒªM óªfi ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

âjƒµdG , 13002 IÉØ°üdG , 181 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/12/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : π````````````«cƒdG º```````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 28.indd   4 5/23/18   1:25 PM
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114748 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
 äÉHhô°ûŸG øe ÉgÒZh ájRÉ¨dGh á«fó©ŸG √É«ŸG , á«dƒëµdG ÒZ (Ò```©°ûdG ÜGô```°T) Iô```«ÑdG
 äGô°†ëà°ùeh ÜGô°T , ¬cGƒØdG ôFÉ°üYh ¬cGƒØdG øe á°ü∏îà°ùe äÉHhô°ûe , á«dƒëµdG ÒZ

. äÉHhô°ûŸG πª©d iôNCG

¢S.¢S.Ω.O ójGÎ°SƒHhQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 »H - »```J ∫G »```L : ºbQ ¢VQCG , 4 »°S »H …ÉL , 2507 : ºbQ IóMh : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 á```«Hô©dG äGQÉ```eE’G , »HO , Gô``«ªL äGÒëH êGôHCG , …CG 3 ¿EG - 1¢TG

IóëàŸG
2017/11/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : π````````````«cƒdG º```````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

109692 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a 

 ,  »``ÑàµŸG •É```°ûædG π```«©ØJ ,  ∫ÉªYC’G ¬«LƒJ ,  ∫ÉªYC’G IQGOEG  ,  ¿Ó``YE’Gh ájÉYódG äÉeóN
 ≥«```bóJ , ∫ÉªYC’G º```««≤J , á```Ø∏µàdG QÉ```©°SCG  π``«∏– , äÉHÉ°ù◊G  ôjQÉ≤J OGó```YEG  ,  á```Ñ°SÉëŸG
 , á«æ¡ŸG ∫ÉªYC’G äGQÉ°ûà°SG , ∫ÉªYC’G øY QÉÑ``NC’Gh äÉeƒ∏©ŸG , ôJÉaódG ∂``°ùe , äÉ```HÉ°ù◊G
 äÉfÉ«H óYGƒb »`a äÉeƒ∏©ŸG ™«ªŒ , ∫ÉªYC’G º«¶æJ äGQÉ°ûà°SG , ∫É``ªYC’G ≥```FÉ≤M »```°ü≤J
 äÉeóN , ÒJGƒØdG ôjô– , ájOÉ°üàb’G äGDƒÑæàdG , á«FÉ°üME’G äÉfÉ«ÑdG ™«ªŒ , ôJƒ«ÑªµdG

. QÉ©°SC’G áfQÉ≤e

 ´.Ω.¢T »eÓ°SE’G »HO ∂æH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 1080 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/4/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : π````````````«cƒdG º```````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 28.indd   5 5/23/18   1:25 PM
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110250 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
 Ió©e á«ªM OGƒe , á«ÑW äÉjÉ¨d á«ë°U äGô°†ëà°ùe , ájô£«Hh á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe
 ¿Éæ°SC’G ƒ°ûM OGƒe , OÉª°V OGƒeh äÉ≤°üd , ∫ÉØWC’Gh ™°Vô∏d ájòZCGh »Ñ£dG ∫É```ª©à°SÓd
 äGó«Ñe , IQÉ°†dG äÉfGƒ«◊Gh äGô°û◊G IOÉHE’ äGô°†ëà°ùe , äGô¡£e , ¿Éæ°SC’G ÖW ™ª°Th

. ÜÉ°ûYCG äGó«Ñeh äÉjô£a

( ™∏°ù∏d »HO ) Ühôb ∞«°ShôµjÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ™ª› ,  1  ºbQ  ∫ÉªYC’G  õcôe ,  ™∏°ù∏d  »HO  3341  :  ºbQ  IóMƒdG  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 3 äGôgƒéŸG

2017/5/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
    Ω.Ω.P.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d á«æØdG ¥ô£dG : π````````````«cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , ìô£e , …hQ 112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

112009 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 π```«dÉëàdG äÉ`eóN ,  É¡H á≤∏©àŸG  º«ª°üàdGh åëÑdG äÉeóNh á«æ≤àdGh á«ª∏©dG äÉeóÿG
. á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈdGh »Hƒ°SÉ◊G OÉà©dG ôjƒ£Jh º«ª°üJ äÉeóN , á«YÉæ°üdG çÉëHC’Gh

»ÑÁh äGÈàfl : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 123279 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/8/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

    Ω.Ω.P.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d á«æØdG ¥ô£dG : π````````````«cƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , ìô£e , …hQ 112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 28.indd   6 5/23/18   1:25 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115512 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
 áXƒØfi äGhGô°†Nh ¬cGƒa , ºë∏dG äÉ°UÓN , ó«°üdGh øLGhódG Ωƒ◊h ∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG
 ¢†«ÑdG , ôµ°ùdÉH áNƒÑ£e ¬cGƒah äÉ«Hôeh (»∏«L) ΩÓg , Iƒ¡£eh áØØ›h Ióª›h

. πcCÓd Ió©ŸG ¿ƒgódGh äƒjõdG , Ö«∏◊G äÉéàæeh Ö«∏◊Gh

  Ω.Ω.P.¢T áeÉ©dG IQÉéà∏d …QGÈdG º«°ùf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 22927 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/12/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

    Ω.Ω.P.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d á«æØdG ¥ô£dG : π````````````«cƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , ìô£e , …hQ 112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

116333 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. »ÑàµŸG •É°ûædG π«©ØJh ∫ÉªYC’G ¬«LƒJh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG

áeÉ©dG IQÉéà∏d Qƒ£àŸG ⁄É©dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , ¿ÉªéY 7192 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/1/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

    Ω.Ω.P.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d á«æØdG ¥ô£dG : π````````````«cƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , ìô£e , …hQ 112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 28.indd   7 5/23/18   1:25 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115469 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
 áXƒØfi äGhGô°†Nh ¬cGƒa , Ωƒë∏dG äÉ°UÓN , ó«°üdGh øLGhódG Ωƒ◊h ∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG
 Ö«∏◊Gh ¢†«ÑdG , ôµ°ùdÉH áNƒÑ£e ¬cGƒah äÉ«Hôeh (»∏«L) äÉ«eÓg , Iƒ¡£eh áØØ›h

. πcCÓd á◊É°üdG ¿ƒgódGh äƒjõdG , Ö«∏◊G äÉéàæeh

óàª«d â«`a …GôH …ôjO õfÉ°ù«ÑeÉf : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , …GQhófhÒH , Îæ°S çhôL ∫ÉjÎ°SófG äƒµÑ«°S , 9 …O - È‰ äƒ∏H : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
óæ¡dG , hOÉæ∏«eÉJ , ( â°ùjO) OhôjEG

2017/12/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π````````````«cƒdG º```````°SG

 , 589 : ºbQ ájÉæH , AÉØ°U AÉjRCG øe Üô≤dÉH , 43 : ºbQ ¿hõe ´QÉ°T : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 , §≤°ùe á¶aÉfi , ¢VƒÿG , 61 : ºbQ Ö``àµe , ¢SOÉ``°ùdG ≥``HÉ£dG

¿ÉªY áæ£∏°S

117713 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a

 ,  É¡H á«∏£ŸG hCG  á°ù«`Øf ¿OÉ©e øe áYƒæ°üŸG äÉéàæŸGh É¡æe §«∏N πch á°ù«`ØædG  ¿OÉ©ŸG
 äGhOCGh âbƒdG ¢SÉ«b äGhOCG , áÁôµdG QÉéMC’Gh äGôgƒéŸG , iôNCG äÉÄa »`a IOQGƒdG ÒZ

. á≤«bódG âbƒdG ¢SÉ«b

  Ω.Ω.P.¢T äÉYÉ°ù∏d QÉà°S …GQ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 64963 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π````````````«cƒdG º```````°SG
 , 589 : ºbQ ájÉæH , AÉØ°U AÉjRCG øe Üô≤dÉH , 43 : ºbQ ¿hõe ´QÉ°T : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 , §≤°ùe á¶aÉfi , ¢VƒÿG , 61 : ºbQ Ö``àµe , ¢SOÉ``°ùdG ≥``HÉ£dG

¿ÉªY áæ£∏°S

alamat 28.indd   8 5/23/18   1:25 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117883 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
 ,  á«dƒëµdG ÒZ äÉHhô°ûŸG øe ÉgÒZh ájRÉ¨dGh á«fó©ŸG √É«ŸGh (Ò©°ûdG ÜGô°T) IÒÑdG
 πª©d iôNCG  äGô°†ëà°ùeh ÜGô°T ,  ¬cGƒØdG  ôFÉ°üYh ¬cGƒØdG  øe á°ü∏îà°ùe äÉHhô°ûe

. äÉHhô°ûŸG

 óàª«d (…Écƒj) ∫Éfƒ«°TÉfÎfEG π¨«àfƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG áµ∏ªŸG , ¬jG ¬«L 7 ¬jG 1 »°S …EG , ¿óæd , âjÎ°S ∫ó«e 6 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π````````````«cƒdG º```````°SG
 , 589 : ºbQ ájÉæH , AÉØ°U AÉjRCG øe Üô≤dÉH , 43 : ºbQ ¿hõe ´QÉ°T : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 , §≤°ùe á¶aÉfi , ¢VƒÿG , 61 : ºbQ Ö``àµe , ¢SOÉ``°ùdG ≥``HÉ£dG

¿ÉªY áæ£∏°S

117884 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

 Ö«∏M ¥ƒë°ùeh Ö«∏◊G ¥ƒë°ùeh Ö∏©e ôîÑe Ö«∏Mh Ö∏©e õcôe Ö«∏Mh º≤©e Ö«∏M
. ∫ÉØWC’G Ö«∏Mh …ƒ≤e

 óàª«d (…Écƒj) ∫Éfƒ«°TÉfÎfEG π¨«àfƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG áµ∏ªŸG , ¬jG ¬«L 7 ¬jG 1 »°S …EG , ¿óæd , âjÎ°S ∫ó«e 6 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π````````````«cƒdG º```````°SG
 , 589 : ºbQ ájÉæH , AÉØ°U AÉjRCG øe Üô≤dÉH , 43 : ºbQ ¿hõe ´QÉ°T : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 , §≤°ùe á¶aÉfi , ¢VƒÿG , 61 : ºbQ Ö``àµe , ¢SOÉ``°ùdG ≥``HÉ£dG

¿ÉªY áæ£∏°S

alamat 28.indd   9 5/23/18   1:25 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117885 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 ƒZÉ°ùdGh Écƒ«HÉàdGh RQC’Gh ôµ°ùdGh , áJ’ƒcƒ°ûdG äÉHhô°ûe GóY Ée hÉcÉµdGh …É°ûdGh ÍdG
 ôFÉ£ØdGh  õÑÿGh  Üƒ```Ñ◊G  ø```e  á```Yƒæ°üŸG  äGô```°†ëà°ùŸGh  ≥«bódG  ,  »YÉæ£°U’G  ÍdGh
 IÒªÿG , Oƒ°SC’G π°ù©dGh πëædG π°ùY , õgÉ÷G ∂«µdGh á«∏ëàdG äÉjƒ∏M GóY Ée äÉjƒ∏◊Gh

. äGQÉ¡ÑdG , πHGƒàdG , á°ü∏°üdGh πÿGh ∫OôÿGh í∏ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh

 óàª«d (…Écƒj) ∫Éfƒ«°TÉfÎfEG π¨«àfƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG áµ∏ªŸG , ¬jG ¬«L 7 ¬jG 1 »°S …EG , ¿óæd , âjÎ°S ∫ó«e 6 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π````````````«cƒdG º```````°SG
 , 589 : ºbQ ájÉæH , AÉØ°U AÉjRCG øe Üô≤dÉH , 43 : ºbQ ¿hõe ´QÉ°T : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 , §≤°ùe á¶aÉfi , ¢VƒÿG , 61 : ºbQ Ö``àµe , ¢SOÉ``°ùdG ≥``HÉ£dG

¿ÉªY áæ£∏°S

117886 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 31 áÄØdG »`a

 , iôNCG äÉÄa »`a IOQGƒdG ÒZ äÉHÉ¨dGh ÚJÉ°ùÑdG äÉéàæeh , á«YGQõdG äÉéàæŸGh ∫Ó¨dG
 , á«©«Ñ£dG QƒgõdGh äÉJÉÑædGh QhòÑdG , áLRÉ£dG äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØdG , á«◊G äÉfGƒ«◊G

. (â∏ŸG) âÑæŸG Ò©°ûdG , äÉfGƒ«◊ÉH á°UÉÿG á«FGò¨dG OGƒŸG

 óàª«d (…Écƒj) ∫Éfƒ«°TÉfÎfEG π¨«àfƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG áµ∏ªŸG , ¬jG ¬«L 7 ¬jG 1 »°S …EG , ¿óæd , âjÎ°S ∫ó«e 6 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π````````````«cƒdG º```````°SG
 , 589 : ºbQ ájÉæH , AÉØ°U AÉjRCG øe Üô≤dÉH , 43 : ºbQ ¿hõe ´QÉ°T : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 , §≤°ùe á¶aÉfi , ¢VƒÿG , 61 : ºbQ Ö``àµe , ¢SOÉ``°ùdG ≥``HÉ£dG

¿ÉªY áæ£∏°S

alamat 28.indd   10 5/23/18   1:25 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117994 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 4 áÄØdG »`a
∫hÎH hCG ΩÉN §Øfh äÉcôfi âjRh ≥«dõJ âjRh äÉ≤dõe

. 4 áÄØdG »`a , »YÉæ°U âjRh Qôµe

ájhÉª«µdG äÉYÉæ°ü∏d QGó¡dG óªfi øªMôdGóÑY ™æ°üe : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , IóL , áãdÉãdG á«YÉæ°üdG á≤£æŸG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π````````````«cƒdG º```````°SG
 , 589 : ºbQ ájÉæH , AÉØ°U AÉjRCG øe Üô≤dÉH , 43 : ºbQ ¿hõe ´QÉ°T : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 , §≤°ùe á¶aÉfi , ¢VƒÿG , 61 : ºbQ Ö``àµe , ¢SOÉ``°ùdG ≥``HÉ£dG

¿ÉªY áæ£∏°S

117054 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 4 áÄØdG »`a 

 äÉcôëŸG äƒjR øe óªà°ùŸG OƒbƒdG »gh , á«£ØædG äÉéàæŸGh ∫hÎÑdG øe á≤à°ûŸG äÉéàæŸG
 äƒ```jR É``ªc á``eóîà°ùŸG á```«°SÉ°SC’G äƒ``jõdG ,  Ωƒë°ûdGh º«ë°ûàdG äƒjRh äÉcôëŸG äƒjRh
 , º```«ë°ûàdG OGƒ```eh á````«YÉæ£°U’G äƒ``jõdG , º``«ë°ûàdG OGƒeh á«YÉæ°üdG äƒjõdG , º«ë°ûàdG

. á«µ«dhQó«g äƒjR

»°S ∫G ∫G »JôHhôH ∫Gƒ°ûàµ«∏∏«àfG ¿hôØ«°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 94583 É```«fQƒØ«dÉc , ¿ƒ``eGQ ¿É```°S , OhQ ¿ƒ``«fÉc ôé`æ«∏dƒH 6001 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/2/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````````«cƒdG º```````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 28.indd   11 5/23/18   1:25 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117055 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 4 áÄØdG »`a
 äÉcôëŸG äƒjR øe óªà°ùŸG OƒbƒdG »gh , á«£ØædG äÉéàæŸGh ∫hÎÑdG øe á≤à°ûŸG äÉéàæŸG
 äƒjR  Éªc  áeóîà°ùŸG  á«°SÉ°SC’G  äƒjõdG  ,  Ωƒë°ûdGh  º«ë°ûàdG  äƒjRh  äÉcôëŸG  äƒjRh
 ,  º«ë°ûàdG  OGƒeh  á«YÉæ£°U’G  äƒjõdG  ,  º«ë°ûàdG  OGƒeh  á«YÉæ°üdG  äƒjõdG  ,  º«ë°ûàdG

. á«µ«dhQó«g äƒjR

»°S ∫G ∫G »JôHhôH ∫Gƒ°ûàµ«∏∏«àfG ¿hôØ«°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  94583  É«fQƒØ«dÉc  ,  ¿ƒeGQ  ¿É°S  ,  OhQ  ¿ƒ«fÉc  ôéæ«∏dƒH  6001  :  ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/2/21 : 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

118458 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

 É```¡°SÉ°SCG  »```àdG  ΩÉ```©£dG äGô```°†ëà°ùe ø```e É``gÒZh á``æÑ÷G ,  Ió``HõdG ,  Ió°û≤dG ,  Ö«∏◊G
 ±É÷G Ö«∏◊G , Ö«∏◊G É¡°SÉ°SCG »àdG äÉHhô°ûŸG , Ö«∏◊G πFGóH , Ö«∏M äÉéàæe , Ö«∏◊G
 É¡°SÉ°SCG »àdGh Ö«∏◊G É¡°SÉ°SCG »àdG äÉjƒ∏◊G , ∞ãµŸG Ö«∏◊G , õcôŸG Ö«∏◊G , (IQOƒÑdG)
 , Í∏dG , ’ƒcƒ°ûdG hCG/h ÜƒÑM ≈∏Y …ƒà– »àdG Ö«∏◊G É¡°SÉ°SCG »àdG äÉHhô°ûŸG , Ió°û≤dG
 ¿ÉÑdC’G , ¿É``ÑdC’G øe ≥à°ûŸG ô``«Z …OÉ```HõdG , ¿É``ÑdC’G É¡```°SÉ°SCG »```àdG äÉ```éàæŸGh äÉ```Hhô°ûŸG
 äÉéàæe øe áYƒæ°üŸG ¿ÉÑdC’G äÉHhô°ûeh ¿ÉÑdC’G , ¿ÉÑdC’G äÉéàæeh Éjƒ°üdG É¡°SÉ°SCG »àdG
 πFGóH) Éjƒ°üdG Ö«∏M , ¥óæÑdG øe áYƒæ°üŸG ¿ÉÑdC’G äÉHhô°ûeh ¿ÉÑdC’G , äÉÑædG É¡°SÉ°SCG
 É¡°SÉ°SCG »àdG äÉHhô°ûŸGh Ö«∏◊G , äÉÑædG É¡``°SÉ°SCG »```àdG äÉ```Hhô°ûŸGh Ö```«∏◊G , (Ö```«∏◊G
 øe áYƒæ°üŸG ôFÉ°ü©dGh äÉbƒØîŸG , É``jƒ°üdG É¡°SÉ°SCG »àdG äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G , ¥óæÑdG
 äÉHhô°ûŸG , (Ö«∏◊G ÉgOƒ°ùJ »àdG) ÜƒÑ◊G hCG/h Ö«∏◊G äÉéàæe , äGhGô°†ÿG , ¬cGƒØdG
 hCG/h á¡cÉØdG Ò°üY , ¬cGƒØdG , ÜƒÑ◊G , ¿Éaƒ°T ≈∏Y …ƒà– »àdG ¿ÉÑdC’G É¡°SÉ°SCG »àdG
 ,  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

alamat 28.indd   12 5/23/18   1:25 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
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

2018/4/12 : 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

118800 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a 

 Ú``î°ùàd Ωó``îà°ùJ »àdG á«fhÎµdE’G Iõ¡LCÓd äÉjQÉ£H , á«fhÎµdE’G ôFÉé°ù∏d äÉjQÉ£H
 ø``ë°T Iõ```¡LCG , ≠```ÑàdG Ú```î°ùàd Ωó``îà°ùJ »``àdG á```«fhÎµdE’G Iõ``¡LCÓd ø`MGƒ°Th , ≠ÑàdG
 ôFÉé°ù∏d  äGQÉ«°ù∏d  øMGƒ°T  ,  ≠ÑàdG  Úî°ùàd  Ωóîà°ùJ  »àdG  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LCÓd USB
 äÉjQÉ£ÑdG øMGƒ°T , ≠ÑàdG Úî°ùàd Ωóîà°ùJ »àdG Iõ¡LCÓd äGQÉ«°ù∏d øMGƒ°T , á«fhÎµdE’G

. á«fhÎµdE’G ôFÉé°ù∏d

BG.¢SG ¢ùµJOhôH ¢ùjQƒe Ö«∏«`a : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Gô°ùjƒ°S - πJÉ°ûJƒ«f 2000 , 3 OhÉæjÔ«L …Gƒc : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````````«cƒdG º```````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 28.indd   13 5/23/18   1:25 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118802 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a
 hCG  ΩÉÿG , ≠ÑàdG , á«fhÎµdE’G ÚNóàdG Iõ¡LCGh á«fhÎµdE’G ôFÉé°ù∏d á«µ∏°ùdG äGôîÑŸG
 äÉæ«cÉe ≠ÑJ , ™«`aôdG QÉé«°ùdG , ôFÉé°ùdG , QÉé«°ùdG ∂dP »`a ÉÃ , ≠ÑàdG äÉéàæe , ™æ°üŸG
 ≠ÑàdG èjõe øe áYƒæ°üŸG ôFÉé°ùdG , •ƒ©°ùdG ≠ÑJ , ≠°†ŸG ≠ÑJ , ¿ƒ«∏¨dG ≠ÑJ , ájhó«dG ∞∏dG
 ÉÃ , ÚæNóŸG äÉeõ∏à°ùe , (á«Ñ£dG ¢VGôZC’G Ò¨d) ≠ÑàdG πFGóH , •ƒ©°ùdG , πØfô≤dGh
 , ôFÉé°ùdG ¢†aÉæeh Ö∏Y , ≠ÑàdG Ö∏Y , ôFÉé°ùdG ôJÓa , ôFÉé°ùdG Ö«HÉfCGh ¥Qh ∂dP »`a
 äÉéàæe , ≠ÑàdG OGƒYCG , ÜÉ≤ãdG OGƒYCG , äÉMGó≤dG , ôFÉé°ùdG ∞∏d Ö«÷G äGhOCG , ÚjÓ¨dG
 πLCG øe ≠ÑàdG hCG ôFÉé°ùdG Úî°ùJ ájÉ¨d É¡©£bh á«fhÎµdEG Iõ¡LCG , É¡æ«î°ùJ ºàj »àdG ≠ÑàdG
 ôFÉé°ùdG »`a áeóîà°ùŸG πFÉ°ùdG ÚJƒµ«ædG π«dÉfi , ¥É°ûæà°SÓd ÚJƒµ«ædG PGPQ ¥ÓWEG
 á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdG , á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdG , ÊhÎµdE’G ÚNóàdG Iõ¡LCG , á«fhÎµdE’G
 øª°†àJh  ÚJƒµ«ædG  ¥É°ûæà°S’  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’G  ,  ájó«∏≤àdG  ôFÉé°ùdG  øY  πFGóÑc
 äÉeõ∏à°ùe ,  ≠ÑàdG  πFGóHh ≠ÑàdG  äÉéàæe ,  ÚæNóª∏d …ƒªØdG  ÒîÑàdG  Iõ¡LCGh  ,  PGPôdG
 áÄØdG »`a áæª°†àŸG É≤HÉ°S IQƒcòŸG äÉéàæª∏d ΩRGƒdh ™£b , á«fhÎµdE’G ôFÉé°ù∏d ÚæNóŸG
 Ö∏Y , áæî°ùŸG ≠ÑàdG OGƒYCG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH QÉé«°ùdGh áæî°ùŸG ôFÉé°ùdG AÉØWE’ Iõ¡LC’Gh 34

. øë°ûdG IOÉYE’ á∏HÉ≤dG á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdG

BG.¢SG ¢ùµJOhôH ¢ùjQƒe Ö«∏«`a : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Gô°ùjƒ°S , πJÉ°ûJƒ«f 2000 , 3 OhÉæjÔ«L …Gƒc : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````````«cƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 28.indd   14 5/23/18   1:25 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118803 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 Úî°ùàd Ωóîà°ùJ »àdG á«fhÎµdE’G Iõ¡LCÓd äÉjQÉ£H , á«fhÎµdE’G ôFÉé°ù∏d äÉjQÉ£H
 ø```ë°T  Iõ```¡LCG  ,  ≠``ÑàdG  Ú```î°ùàd  Ωóîà°ùJ  »àdG  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LCÓd  øMGƒ°Th  ,  ≠ÑàdG
 ôFÉé°ù∏d  äGQÉ«°ù∏d  øMGƒ°T  ,  ≠ÑàdG  Úî°ùàd  Ωóîà°ùJ  »àdG  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LCÓd USB
 äÉjQÉ£ÑdG øMGƒ°T , ≠ÑàdG Úî°ùàd Ωóîà°ùJ »àdG Iõ¡LCÓd äGQÉ«°ù∏d øMGƒ°T , á«fhÎµdE’G

. á«fhÎµdE’G ôFÉé°ù∏d

BG.¢SG ¢ùµJOhôH ¢ùjQƒe Ö«∏«`a : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Gô°ùjƒ°S , πJÉ°ûJƒ«f 2000 , 3 OhÉæjÔ«L …Gƒc : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/26 : 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

118804 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a 

 ó«dƒàd RÉ¡L , πFGƒ°ùdG Úî°ùàd RÉ¡L , á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdG AÉæãà°SÉH á«fhÎµdE’G ôNÉÑŸG
. QÉîÑdG

BG.¢SG ¢ùµJOhôH ¢ùjQƒe Ö«∏«`a : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Gô°ùjƒ°S - πJÉ°ûJƒ«f 2000 , 3 OhÉæjÔ«L …Gƒc : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````````«cƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 28.indd   15 5/23/18   1:25 PM
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(1245) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118805 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a
 hCG  ΩÉÿG , ≠ÑàdG , á«fhÎµdE’G ÚNóàdG Iõ¡LCGh á«fhÎµdE’G ôFÉé°ù∏d á«µ∏°ùdG äGôîÑŸG
 äÉæ«cÉe ≠ÑJ , ™«`aôdG QÉé«°ùdG , ôFÉé°ùdG , QÉé«°ùdG ∂dP »`a ÉÃ , ≠ÑàdG äÉéàæe , ™æ°üŸG
 ≠ÑàdG èjõe øe áYƒæ°üŸG ôFÉé°ùdG , •ƒ©°ùdG ≠ÑJ , ≠°†ŸG ≠ÑJ , ¿ƒ«∏¨dG ≠ÑJ , ájhó«dG ∞∏dG
 ÉÃ , ÚæNóŸG äÉeõ∏à°ùe , (á«Ñ£dG ¢VGôZC’G Ò¨d) ≠ÑàdG πFGóH , •ƒ©°ùdG , πØfô≤dGh
 , ôFÉé°ùdG ¢†aÉæeh Ö∏Y , ≠ÑàdG Ö∏Y , ôFÉé°ùdG ôJÓa , ôFÉé°ùdG Ö«HÉfCGh ¥Qh ∂dP »`a
 äÉéàæe , ≠ÑàdG OGƒYCG , ÜÉ≤ãdG OGƒYCG , äÉMGó≤dG , ôFÉé°ùdG ∞∏d Ö«÷G äGhOCG , ÚjÓ¨dG
 πLCG øe ≠ÑàdG hCG ôFÉé°ùdG Úî°ùJ ájÉ¨d É¡©£bh á«fhÎµdEG Iõ¡LCG , É¡æ«î°ùJ ºàj »àdG ≠ÑàdG
 ôFÉé°ùdG »`a áeóîà°ùŸG πFÉ°ùdG ÚJƒµ«ædG π«dÉfi , ¥É°ûæà°SÓd ÚJƒµ«ædG PGPQ ¥ÓWEG
 á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdG , á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdG , ÊhÎµdE’G ÚNóàdG Iõ¡LCG , á«fhÎµdE’G
 øª°†àJh  ÚJƒµ«ædG  ¥É°ûæà°S’  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’G  ,  ájó«∏≤àdG  ôFÉé°ùdG  øY  πFGóÑc
 äÉeõ∏à°ùe ,  ≠ÑàdG  πFGóHh ≠ÑàdG  äÉéàæe ,  ÚæNóª∏d …ƒªØdG  ÒîÑàdG  Iõ¡LCGh  ,  PGPôdG
 »`a  ,  áæª°†àŸG  É≤HÉ°S  IQƒcòŸG  äÉéàæª∏d  ΩRGƒdh  ™£b  ,  á«fhÎµdE’G  ôFÉé°ù∏d  ÚæNóŸG
 , áæî°ùŸG ≠ÑàdG OGƒYCG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH QÉé«°ùdGh áæî°ùŸG ôFÉé°ùdG AÉØWE’ Iõ¡LC’Gh 34 áÄØdG

. øë°ûdG IOÉYE’ á∏HÉ≤dG á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdG Ö∏Y

BG.¢SG ¢ùµJOhôH ¢ùjQƒe Ö«∏«`a : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Gô°ùjƒ°S , πJÉ°ûJƒ«f 2000 , 3 OhÉæjÔ«L …Gƒc : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````````«cƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 28.indd   16 5/23/18   1:25 PM
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اجلريدة الر�سمية العدد )1245(

�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 : 

رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شـــم �ل�شركـــــة�لعالمة

2008/1/29التجارة وال�سناعةال�سركة املتحدة للتنمية148724

2008/1/29التجارة وال�سناعةال�سركة املتحدة للتنمية248725

2008/1/29التجارة وال�سناعةال�سركة املتحدة للتنمية348726

2008/1/29التجارة وال�سناعةال�سركة املتحدة للتنمية448727

2008/1/29التجارة وال�سناعةال�سركة املتحدة للتنمية548728

2008/4/5التجارة وال�سناعةكرياتيف دزاين اف زد ، األ األ �سي649610

�سيغنان�سور فاليت �سوبورت 749629
2008/4/6التجارة وال�سناعةكوربوري�سن

2008/7/29التجارة وال�سناعة�سركة رونوتيكا ال�سرق الأو�سط ذ.م.م852663

2008/7/29التجارة وال�سناعة�سركة رونوتيكا ال�سرق الأو�سط ذ.م.م952665

2008/7/29التجارة وال�سناعة�سركة رونوتيكا ال�سرق الأو�سط ذ.م.م1052666

2008/7/29التجارة وال�سناعة�سركة رونوتيكا ال�سرق الأو�سط ذ.م.م1152667

2008/7/29التجارة وال�سناعة�سركة رونوتيكا ال�سرق الأو�سط ذ.م.م1252668

2008/7/29التجارة وال�سناعة�سركة رونوتيكا ال�سرق الأو�سط ذ.م.م1352669

2008/7/29التجارة وال�سناعة�سركة رونوتيكا ال�سرق الأو�سط ذ.م.م1452670
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اجلريدة الر�سمية العدد )1245(

رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شـــم �ل�شركـــــة�لعالمة

2008/7/29التجارة وال�سناعة�سركة رونوتيكا ال�سرق الأو�سط ذ.م.م1552671

2008/7/29التجارة وال�سناعة�سركة رونوتيكا ال�سرق الأو�سط ذ.م.م1652672

2008/7/29التجارة وال�سناعة�سركة رونوتيكا ال�سرق الأو�سط ذ.م.م1752673

1998/4/25التجارة وال�سناعةوورنر �سيلكوت كومباين ، ال ال �سي1817748

1998/7/21التجارة وال�سناعةداو ا�س اأ1918294

1998/7/21التجارة وال�سناعةداو ا�س اأ2018295

1998/7/21التجارة وال�سناعةداو ا�س اأ2118296

1998/11/8التجارة وال�سناعة�سيلفر�ستون بريهاد2219002

2008/7/29التجارة وال�سناعة�سركة رونوتيكا ال�سرق الأو�سط ذ.م.م52664 23

1998/6/6التجارة وال�سناعة�سركة موفادو ووت�س كومباين ايه ج2418000

2008/5/27التجارة وال�سناعةجينريال موتورز ال ال �سي2551304

1998/5/24التجارة وال�سناعة�سيفورا2617974

2008/12/22التجارة وال�سناعةجينريال اليكرتيك كومباين2755160

2008/12/22التجارة وال�سناعةجينريال اليكرتيك كومباين2855163

2008/12/22التجارة وال�سناعةجينريال اليكرتيك كومباين2955164

2008/12/22التجارة وال�سناعةجينريال اليكرتيك كومباين3055165

2008/12/22التجارة وال�سناعةجينريال اليكرتيك كومباين3155167
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شـــم �ل�شركـــــة�لعالمة

2008/12/22التجارة وال�سناعةجينريال اليكرتيك كومباين3255172

2008/12/22التجارة وال�سناعةجينريال اليكرتيك كومباين3355174

2008/12/22التجارة وال�سناعةجينريال اليكرتيك كومباين3455177

2008/12/22التجارة وال�سناعةجينريال اليكرتيك كومباين3555178

2008/12/22التجارة وال�سناعةجينريال اليكرتيك كومباين3655179

2008/12/22التجارة وال�سناعةجينريال اليكرتيك كومباين3755181

2008/12/22التجارة وال�سناعةجينريال اليكرتيك كومباين3855188

2008/12/22التجارة وال�سناعةجينريال اليكرتيك كومباين3955190

2008/12/22التجارة وال�سناعةجينريال اليكرتيك كومباين4055191

2008/12/22التجارة وال�سناعةجينريال اليكرتيك كومباين4155192

2008/12/22التجارة وال�سناعةجينريال اليكرتيك كومباين4255193

2008/12/22التجارة وال�سناعةجينريال اليكرتيك كومباين4355194

2008/12/22التجارة وال�سناعةجينريال اليكرتيك كومباين4455197

2008/12/22التجارة وال�سناعةجينريال اليكرتيك كومباين4555200

2008/12/22التجارة وال�سناعةجينريال اليكرتيك كومباين4655204

2008/12/22التجارة وال�سناعةجينريال اليكرتيك كومباين4755205

2008/12/22التجارة وال�سناعةجينريال اليكرتيك كومباين4855208
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شـــم �ل�شركـــــة�لعالمة

2008/12/22التجارة وال�سناعةجينريال اليكرتيك كومباين4955214

1998/5/12التجارة وال�سناعةكالزادو�س بابلو اأ�س.ال5017818

1998/5/12التجارة وال�سناعةبابلو �سكاى ا�س - ال5117819

1998/5/24التجارة وال�سناعة�سيفورا5217975

1998/8/5التجارة وال�سناعةبي�سيك تريد مارك ا�س اأ5318368

2008/5/20التجارة وال�سناعةبايلو�سكاي.ا�س .ال5451055

1998/6/20التجارة وال�سناعةبيتزا اك�سربي�س ليمتد5518090

1998/6/20التجارة وال�سناعةبيتزا اك�سربي�س ليمتد5618091

2008/5/10التجارة وال�سناعةمريك كي جي اإيه اإيه5750394

2008/5/10التجارة وال�سناعةمريك كي جي اإيه اإيه5850396

2008/6/15التجارة وال�سناعةان تي تي دوكومو ، انك5951757

2008/6/15التجارة وال�سناعةان تي تي دوكومو ، انك6051758

2008/6/15التجارة وال�سناعةان تي تي دوكومو ، انك6151759

2008/6/15التجارة وال�سناعةان تي تي دوكومو ، انك6251760

2008/6/15التجارة وال�سناعةان تي تي دوكومو ، انك6351761

1996/6/30التجارة وال�سناعةالكاتيل - لو�سنت يو اإ�س ايه اإنك6413966

1996/6/30التجارة وال�سناعةالكاتيل - لو�سنت يو اإ�س ايه اإنك6513967
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شـــم �ل�شركـــــة�لعالمة

6613968
يوين - ت�سارم كابو�سيكي كاي�سا 

)يوين - ت�سارم كوربوري�سن(
1996/6/30التجارة وال�سناعة

1997/6/15التجارة وال�سناعةمريك كي جي اإيه اإيه6716028

1997/9/6التجارة وال�سناعةالزاجي اأم بي اأت�س6816424

6916980
اإت�س اإ�س بي �سي جروب مانيجمينت 

�سريفي�سيز ليميتيد
1997/12/6التجارة وال�سناعة

1998/7/8التجارة وال�سناعةايف �سان لوران بارفيومز7018191

2006/8/2التجارة وال�سناعةهري تز �سي�ستيم، انك7141033

2008/6/8التجارة وال�سناعةاأجرو - كاني�سو كو.ليمتد7251650

2007/5/2التجارة وال�سناعةبارفيومز كري�ستيان ديور7344792

2007/5/19التجارة وال�سناعةتران انرتنا�سيونال انك7445038

7546083
اإت�س اإ�س بي �سي جروب مانيجمينت 

�سريفي�سيز ليميتيد
2007/7/21التجارة وال�سناعة

7646084
اإت�س اإ�س بي �سي جروب مانيجمينت 

�سريفي�سيز ليميتيد
2007/7/21التجارة وال�سناعة

2007/7/28التجارة وال�سناعةريفينيو فايل ا�س دي ان بي ات�س دى7746215

2007/9/8التجارة وال�سناعةلي�سولنت كي - فليك�س ا�س بي ايه7846808

2007/10/29التجارة وال�سناعةجيه اند بي. كوت�س ، ليمتد7947573
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شـــم �ل�شركـــــة�لعالمة

2008/2/26التجارة وال�سناعةانتل كوربوري�سن8049093

2008/6/16التجارة وال�سناعةبريجر كينغ كوربوري�سن8151793

2008/6/16التجارة وال�سناعةبريجر كينغ كوربوري�سن8251794

2008/6/16التجارة وال�سناعةبريجر كينغ كوربوري�سن8351796

2008/6/16التجارة وال�سناعةبريجر كينغ كوربوري�سن8451797

2008/6/16التجارة وال�سناعةبريجر كينغ كوربوري�سن8551798

2008/6/16التجارة وال�سناعةبريجر كينغ كوربوري�سن8651799

2008/6/21التجارة وال�سناعةبريجر كينغ كوربوري�سن8751908

2008/6/21التجارة وال�سناعةبريجر كينغ كوربوري�سن8851909

2008/6/21التجارة وال�سناعةبريجر كينغ كوربوري�سن8951911

2008/6/21التجارة وال�سناعةبريجر كينغ كوربوري�سن9051912

�سركة جراند ثورنتون 9150358
2008/5/7التجارة وال�سناعةانرتنا�سيونال ليمتد

�سركة جراند ثورنتون9250359
2008/5/7التجارة وال�سناعة انرتنا�سيونال ليمتد

�سركة جراند ثورنتون 9350363
2008/5/7التجارة وال�سناعةانرتنا�سيونال ليمتد

�سركة جراند ثورنتون9450364
2008/5/7التجارة وال�سناعة انرتنا�سيونال ليمتد
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شـــم �ل�شركـــــة�لعالمة

�سركة جراند ثورنتون9550370
2008/5/7التجارة وال�سناعة انرتنا�سيونال ليمتد

�سركة جراند ثورنتون9650372
2008/5/7التجارة وال�سناعة انرتنا�سيونال ليمتد

1998/6/27التجارة وال�سناعة�سيت ليميتد9718135

2008/4/20التجارة وال�سناعة�سركة اإعمار العقارية9849870

2008/5/5التجارة وال�سناعة�سركة اإعمار العقارية9950292

2008/5/5التجارة وال�سناعة�سركة نخيل )�س.م.خ(10050297

2008/5/5التجارة وال�سناعة�سركة نخيل )�س.م.خ(10150298

2008/5/5التجارة وال�سناعة�سركة نخيل )�س.م.خ(10250299

2008/5/5التجارة وال�سناعة�سركة نخيل )�س.م.خ(10350303

2008/5/5التجارة وال�سناعة�سركة نخيل )�س.م.خ(10450309

2008/5/5التجارة وال�سناعة�سركة نخيل )�س.م.خ(10550310

2008/5/5التجارة وال�سناعة�سركة نخيل )�س.م.خ(10650311

2008/6/24التجارة وال�سناعة�سركة نخيل )�س.م.خ(10751994

2008/6/24التجارة وال�سناعة�سركة نخيل )�س.م.خ(10851995

2008/6/24التجارة وال�سناعة�سركة نخيل )�س.م.خ(10951997
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شـــم �ل�شركـــــة�لعالمة

راديو وتلفزيون العرب 11017807
1998/5/10التجارة وال�سناعة) A.R.T ( ليمتد

راديو وتلفزيون العرب 11117808
1998/5/10التجارة وال�سناعة) A.R.T ( ليمتد

راديو وتلفزيون العرب 11217809
1998/5/10التجارة وال�سناعة) A.R.T ( ليمتد

راديو وتلفزيون العرب 11317810
1998/5/10التجارة وال�سناعة) A.R.T ( ليمتد

1998/4/20التجارة وال�سناعةهيلتون وورلدوايد هولدينغ األ األ بي11417697

1997/3/30التجارة وال�سناعةكلية م�سقط �س.م.م11515460

موؤ�س�سة منتجات خان 11650386
2008/5/10التجارة وال�سناعة�سابون بدر ح�سون واأولده

1998/7/5التجارة وال�سناعةمو�ست�سينو ا�س.بي.ايه11718181

1998/7/5التجارة وال�سناعةمو�ست�سينو ا�س.بي.ايه11818182

1998/7/5التجارة وال�سناعةمو�ست�سينو ا�س.بي.ايه11918183

باير انتليكت�سوال بروبرتي 12018257
1998/7/14التجارة وال�سناعةجي ام بي ات�س

2008/5/14التجارة وال�سناعةكناوف جيب�س. كيه جي12150508
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شـــم �ل�شركـــــة�لعالمة

2008/5/14التجارة وال�سناعةكناوف جيب�س. كيه جي12250509

2008/5/14التجارة وال�سناعةكناوف جيب�س.كيه جي12350510

2008/6/18التجارة وال�سناعة�سركة اخلليج ل�سناعة القوارب ذ.م.م12451882

2008/2/4التجارة وال�سناعةثوم�سون ريوتريز جلوبال ري�سور�سز12548821

2008/2/4التجارة وال�سناعةثوم�سون ريوتريز جلوبال ري�سور�سز12648822

2008/2/4التجارة وال�سناعةثوم�سون ريوتريز جلوبال ري�سور�سز12748823

2008/2/4التجارة وال�سناعةثوم�سون ريوتريز جلوبال ري�سور�سز12848824

2008/2/4التجارة وال�سناعةثوم�سون ريوتريز جلوبال ري�سور�سز12948825

2008/2/4التجارة وال�سناعةثوم�سون ريوتريز جلوبال ري�سور�سز13048826

2008/2/4التجارة وال�سناعةثوم�سون ريوتريز جلوبال ري�سور�سز13148827

2008/2/4التجارة وال�سناعةثوم�سون ريوتريز جلوبال ري�سور�سز13248829

2008/5/11التجارة وال�سناعةثوم�سون ريوتريز جلوبال ري�سور�سز13350435

2008/5/11التجارة وال�سناعةثوم�سون ريوتريز جلوبال ري�سور�سز13450436

2008/5/11التجارة وال�سناعةثوم�سون ريوتريز جلوبال ري�سور�سز13550437

2008/5/11التجارة وال�سناعةثوم�سون ريوتريز جلوبال ري�سور�سز13650438
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شـــم �ل�شركـــــة�لعالمة

2008/5/11التجارة وال�سناعةثوم�سون ريوتريز جلوبال ري�سور�سز13750439

2008/5/11التجارة وال�سناعةثوم�سون ريوتريز جلوبال ري�سور�سز13850440

2008/5/11التجارة وال�سناعةثوم�سون ريوتريز جلوبال ري�سور�سز13950441

2008/5/11التجارة وال�سناعةثوم�سون ريوتريز جلوبال ري�سور�سز14050443

اورينتال فود اندو�سرتيز14151197
2008/5/24التجارة وال�سناعة ا�س دي ان بي ات�س دي

اورينتال فود اندو�سرتيز14251198
2008/5/24التجارة وال�سناعة ا�س دي ان بي ات�س دي

2008/6/14التجارة وال�سناعةليجال اند جينريال غروب ل �سي14351736

2008/6/14التجارة وال�سناعةليجال اند جينريال غروب ل �سي14451737

2008/6/22التجارة وال�سناعةذا ليتيل جيم انرتنا�سيونال ، انك14551932

2008/6/22التجارة وال�سناعةذا ليتيل جيم انرتنا�سيونال ، انك14651933

باور روت )ام( ا�س دي ان بي ات�س دي 14750464
2008/5/13التجارة وال�سناعة)489343 - اك�س(

اي.ايه كوزمتيك�س دي�سرتبيو�سنز14852213
2008/7/5التجارة وال�سناعة جي ام بي ات�س
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ا�ستــــدراك

تنــــوه وزارة التجـــارة وال�سناعـــة اإلــى اأنـــه قـــد وقـــع خطــاأ مادي عند ن�سر بيانات اإ�سهار منــح 

بــراءة اختــراع للطلـــب رقــم )OM/P/2014/000164( ، املن�سـورة فـي اجلريدة الر�سمية 

العــدد )1243( ، ال�ســادر بتاريخ 27 �سعبان 1439هـ ، املوافـــق 13 مايــو 2018م ، اإذ ورد رقــــم 

الرباءة فـي الو�سف املخت�سر باللغة الإجنليزية كالآتـي :

" 0000164 "

وال�سحيـــــــح هــــــــــو :

"  0000103 "

لـــذا لـــزم التنويـــه . 
وزارة التجــارة وال�سناعــة
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ا�ستــــدراك

تنـــوه وزارة التجـــارة وال�سناعــة اإلى اأنـــه قـد وقـع خطاأ مـادي عنــــد ن�سـر بيانـات نقل ملكية 

العالمة التجاريـة رقم )25233( ، املن�سورة فـي اجلريدة الر�سمية العدد )1244( ، ال�سادر 

بتاريخ 4 رم�سان 1439هـ ، املوافــق 20 مايو 2018م ، اإذ ورد رقم العالمة كالآتـي :

" 23233 "

وال�سحيـــــــح هــــــــــو :

" 25233 "

لـــذا لـــزم التنويـــه . 
وزارة التجــارة وال�سناعــة
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�ضركــة منــاء القاب�ضــة �ش.م.ع.م

اإعــالن طــرح مناق�ضــة

تدعو �سركة مناء القاب�سة البنوك املتخ�س�سة لتقدمي عرو�سها للمناق�سات التالية :

ر�ضوم/ثمن 
م�ضتندات املناق�ضة

)ريال عماين(

اآخر موعد 
لتقدمي العطاءات
)الوقت والتاريخ(

اآخر موعد 
للح�ضول على 

م�ضتندات 
املناق�ضة

ا�ضم املناق�ضـــــــــة رقم املناق�ضة

350 رياال عمانيا 10 يونيو 2018 30 مايو 2018
منظم رئي�سي للت�سهيالت 

االئتمانية الدورية
NH/2018/14

2000 ريال عماين  10 يونيو 2018 30 مايو 2018
منظم رئي�سي وا�ست�ساري 
للخدمات املالية للتمويل 
)Tranche3( طويل املدى

NH/2018/13

850 رياال عمانيا 1 يوليو 2018 30 مايو 2018
من�سق التحوط 

واخلدمات اال�ست�سارية  
NH/2018/12

جلنة -- "رئي�س  با�سم  معنونة  االأحمر  بال�سمع  وخمتومة  مغلقة  مظاريف  فـي  العرو�س  تقدم 

املناق�سات الرئي�سية " مع كتابة رقــــم وا�سم املناق�ســة مــن اخلـــارج ، على اأال يكتب على املظروف 

ا�ســـم �ساحــب العطاء اأو ما ي�سري اإليه .

تو�ســـع العــــرو�س فـــي �سنـــدوق املناق�ســات فـــي �سالــة اال�ستقبــال مببنــى �سركــة منـــاء القاب�سة --

10يونيو للمناق�ســـة  املوافــــق  يـــوم الأحـــد  ال�سلطنــــة مـــن  ال�ساعة 1.00 ظهـــرا بتوقيــــت  قبل 

. )NH/2018/13 -14( رقــــم

تو�ســـع العــرو�س فـي �سندوق املناق�ســـات فـي �سالــــة اال�ستقبــال مببنـــى �سركــة منــاء القاب�ســـة --

قبــــل ال�ساعــــة 1.00 ظهـــــرا بتوقيــــت ال�سلطـــنة من يـــوم الأحــــــد املوافـــــق 1 يوليـــو للمناق�ســـة 

. )NH/2018/12( رقـــم
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يرفق مع كل عطاء تاأمني موؤقت فـي �سورة �سمان م�سرفـي اأو �سيك م�سدق عليه من --

املفعول  العطاء و�ساري  ال�سلطنة مبا ن�سبته )1%( من قيمة  العاملة فـي  البنوك  اأحد 

ملدة )90( يوما من اآخر موعد لتقدمي العرو�س ويعنون با�سم " رئي�س جلنة املناق�سات 

الرئي�سية " ، وكل عطاء ل ي�ستوفـي التاأمني املوؤقت املطلوب لن ينظر فـيه .

ال�سركة غري ملزمة بقبول اأقل عطاء اأو اأي عطاء اآخر .--

على الراغبني ب�سراء وثيقة املناق�سة ، الت�سجيل عن طريق املوقع الإلكرتوين لل�سركة --

. )www.nama.om(

يودع مبلغ ال�سراء )املبلغ غري قابل لال�سرتجاع( فـي ح�ساب �سركة الكهرباء القاب�سة --

�س.م.ع.م فــــي بنــــك م�سقـــط علـــى رقــــم : )018-010776440-0423( الفـــرع الرئي�ســـــي ، 

وعلى امل�سرتي ت�سجيل ا�سم موؤ�س�سته عند اإيداع املبلغ مع ذكر رقم املناق�سة .

 يتم االإيداع فـي اآخر يوم �سراء قبل ال�ساعة 12.00 ظهرا .--

فـي حال ا�ستالم الوثيقة عن �سركة اأخرى: يجب على الراغبني ب�سراء وثيقة املناق�سة --

تقدمي تفا�سيل با�سم ال�سخ�س وا�سم املتقدم بالعطاء / ال�سركة . 

منـــاء القاب�ضــة �ش.م.ع.م

بنايـة �ضاطـئ القـرم - الطابـق الثالـث - �ضاطـئ القـرم - حمافظة م�ضقــط

�ش.ب :  850  ر.ب :  116 �ضلطنة عمان

Yasmeen.allawati@Holding.nama.om

هاتــف : 24559200/277 968+
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TENDER  ANNOUNCEMENT  
  

Nama  Holding,  invites  the  specialized  entities  (Banks  only)    to  participate  and  submit  their  best  offers  for  
the  tender  below;;  
  

  
Tender  
Number  

  
Tender  Name  

Last  Date  for  
Collection  of  

Tender  
Documents  

Time  &  Last  Date  
for  Proposal  
Submission  

Tender  Fee  
(OMR)  

NH/2018/14  
LEAD  ARRANGER  FOR  REVOLVING  

CREDIT  FACILITIES  (RCF)   30-may-2018   10  -June-  2018   350  

NH/2018/13  
Lead  arranger  and  advisory  Services  For  

long-term  fundraising  Tranche    3   30-may-2018   10  -June-  2018   2,000  

NH/2018/12   Hedge  Coordinator  and  Advisory  Services   30-may-2018   01-  July-  2018   850  

  
•   Bids  shall  be  submitted  in  closed  envelopes  and  sealed  with  red  wax  addressed  to  the  "Chairman  of  the  Major  

Tender  Committee",  and  must  write  on  the  envelope  the  tender  name  and  number.  Neither  the  name  of  the  
person  who  submits  the  bid  nor  anything  that  might  refer  to  his  identity  should  be  written  on  the  envelope.  

•   Bids  should  be  dropped  in  the  tender  box  at  the  reception  area  on  or    before  1.00  pm  time  of  the  
Sultanate  on  day  Sunday  Date  10  -June-  2018  for  tender  no.    NH /2018/13&14  

•   Bids  should  be  dropped  in  the  tender  box  at  the  reception  area  on  or    before  1.00  pm  time  of  the  
Sultanate  on  day  Sunday  Date  01-Jul-  2018  for  tender  no.    NH /2018/12  

•   Each  bid  should  be  accompanied  with  a  temporary  insurance,  in  the  form  of  a  bank  guarantee  or  a  cheque  
certified  from  one  of  the  banks  operating  in  the  Sultanate,  covering  (1%)  of  the  total  bid  value  and  valid  for  a  
period  of  (90)  days  from  the  last  date  for  submission  of  offers,  addressed  to  the  "Chairman  of  the  Major  
Tender  Committee".  Tenders  that  do  not  include  the  required  temporary  insurance  will  not  be  considered.  
  

•   NH  is  not  obliged  to  accept  the  lowest  or  any  other  bid  

•   Registration  of  the  bidders  to  be  done  through  the  company  web  site  (www.nama.om).  
  

•   Interested  party  to  deposit  Tender  Fee  (  Non-Refundable)on:  Account  Name:  Electricity  Holding  Company,  
Bank  Muscat:  0423-010776440-018  Corporate  Branch  (Bidder  name  and  Tender  Number  to  be  clearly  
mentioned  )  
  

•   The  deposit  at  the  last  day  of  purchasing  should  be  before  12.00pm  
  

•   In  the  event  of  receipt  of  the  tender  document  on  behalf  of  another  company,  the  interested  purchasers  in  the  
above  tender  document  should  provide  details  of  the  person's  name  and  the  company  details.  

  
Nama  Holding    

In  Beach  One  Building,  3rd  Floor  (Units  305  &  307),  Shatti  Al  Qurum  
P.O  Box  850,  Post  Code  116,  Sultanate  of  Oman.  

Phone  Number  :  +968  24559200  /  277  
E-Mail:    yasmeen.allawati@Holding.nama.om  
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مكتب امليزانية لتدقيق احل�سابات 
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تقنوجال للخدمات �ش.م.م
يعلن مكتب امليزانية لتدقيق احل�سابات اأنـه يقوم بت�سفية �سركـة تقنوجال للخدمات �ش.م.م ,
وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجــاري بالرقـــم 1090264 , وفقــا التفاق ال�سركــاء املــوؤرخ 
2018/4/15م , وللم�سفــي وحــده حــــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :

فلج القبائل - والية �سحار - محافظة �سمال الباطنة 
بناية اخلياط للعقارات - الدور االأول - �سقة رقم : 14

هاتف رقم : 96790509 فاك�ش رقم : 26755537
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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

مكتب �سامل اخل�سيبي لتدقيق احل�سابات 
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سبكة اخلليج الرقمية �ش.م.م
�سبكة اخلليج  �سركـــة  بت�سفية  يقوم  اأنـه  لتدقيق احل�سابات  �سامل اخل�سيبي  يعلــن مكتب 
الرقمية �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1194887 , وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/20م , وللم�سفــي وحــده حــــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام 
الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى 

العنوان االآتـي :
القرم - بناية مركز الرائد التجاري - الطابق االأول - مكتب رقم : 28

�ش.ب : 428 ر.ب : 131
هاتف رقم : 24665355 فاك�ش رقم : 24665350

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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مكتب اخلليج الدولية لتدقيق احل�سابات
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق اخلليج لالأحجار �ش.م.م
يعلــن مكتــب اخلليــج الدوليـــة لتدقيـــق احل�سابــــات اأنـه يقــوم بت�سفيـة �سركـــة اآفــاق اخلليج 
لالأحجار �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1056265 , وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/1م , وللم�سفــي وحــده حــــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام 
الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى 

العنوان االآتـي :
العذيبة ال�سمالية - والية بو�سر - محافظة م�سقط

�ش.ب : 467 ر.ب : 115
هاتف رقم : 99889109

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرتاج الهند�سية واملقاوالت �ش.م.م

يعلــن مكتب اخلليج الدولية لتدقيق احل�سابات اأنـه يقوم بت�سفية �سركـــة الرتاج الهند�سية 
واملقاوالت �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1030986 , وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2017/12/13م , وللم�سفــي وحــده حــــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام 
الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى 

العنوان االآتـي :
العذيبة ال�سمالية - والية بو�سر - محافظة م�سقط

�ش.ب : 467 ر.ب : 115
هاتف رقم : 99889109

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درة العراقي للتجارة - ت�سامنية

العراقي  درة  �سركـــة  بت�سفية  يقوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  الدولية  اخلليج  مكتب  يعلــن 
وفقا   ,  1664336 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   , ت�سامنية   - للتجارة 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/1م , وللم�سفــي وحــده حــــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية 
اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة 

علــى العنوان االآتـي :
العذيبة ال�سمالية - والية بو�سر - محافظة م�سقط

�ش.ب : 467 ر.ب : 115
هاتف رقم : 99889109

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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

مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء ال�سرحاين التجارية �ش.م.م
يعلــن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات اأنـه يقوم بت�سفية �سركـــة اأبناء ال�سرحاين التجارية 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1092861 , وللم�سفــي وحــده حــــق 
متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
هاتف رقم : 92211458

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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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املكتب االإقليمي  - محا�سبون قانونيون
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحاري كوثر الذهبية للتجارة �ش.م.م
يعلــن املكتب االإقليمــي - محا�سبــون قانونيـــون - اأنـه يقوم بت�سفية �سركـــة �سحاري كوثر 
الذهبية للتجارة �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1167292 , وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/5/7م , وللم�سفــي وحــده حــــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية 
اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة 

علــى العنوان االآتـي :
اخلوير - بناية �سماء حفيت - الطابق االأر�سي

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع احلارثي
هاتف رقم : 24484107 فاك�ش رقم : 24484726

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروؤية للخدمات التعليمية �ش.م.م

يعلــن املكتب االإقليمــي - محا�سبــون قانونيـــون - اأنـه يقوم بت�سفية �سركـــة الروؤية للخدمات 
التعليمية �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1284066 , وللم�سفــي 
وحــده حــــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
اخلوير - بناية �سماء حفيت - الطابق االأر�سي

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع احلارثي
هاتف رقم : 24484107 فاك�ش رقم : 24484726

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سرف و�سامل للتعدين �ش.م.م

يعلــن املكتب االإقليمــي - محا�سبــون قانونيـــون - اأنـه يقوم بت�سفية �سركـــة اأ�سرف و�سامل 
للتعدين �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1079208 , وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/11م , وللم�سفــي وحــده حــــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام 
الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى 

العنوان االآتـي :
اخلوير - بناية �سماء حفيت - الطابق االأر�سي

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع احلارثي
هاتف رقم : 24484107 فاك�ش رقم : 24484726

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احللول املطلقة خلدمات احلا�سب االآيل �ش.م.م

يعلــن املكتب االإقليمــي - محا�سبــون قانونيـــون - اأنـه يقوم بت�سفية �سركـــة احللول املطلقة 
خلدمات احلا�سب االآيل �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1090410 ,

وللم�سفــي وحــده حــــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة 
امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :

اخلوير - بناية �سماء حفيت - الطابق االأر�سي
�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع احلارثي

هاتف رقم : 24484107 فاك�ش رقم : 24484726
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلري  العقارية �ش.م.م

يعلــن املكتب االإقليمــي - محا�سبــون قانونيـــون - اأنـه يقوم بت�سفية �سركـــة اخلري العقارية 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1054040 , وللم�سفــي وحــده حــــق 
متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
اخلوير - بناية �سماء حفيت - الطابق االأر�سي

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع احلارثي
هاتف رقم : 24484107 فاك�ش رقم : 24484726

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرا�سخات للتعدين �ش.م.م

يعلن املكتب االإقليمي - محا�سبــون قانونيون - اأنـه يقوم بت�سفية �سركة الرا�سخات للتعدين 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1285774 , وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/12م , وللم�سفــي وحــده حــــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري , 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

االآتـي :
اخلوير - بناية �سماء حفيت - الطابق االأر�سي

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع احلارثي
هاتف رقم : 24484107 فاك�ش رقم : 24484726

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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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 �إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة جنان �لعقارية �ش.م.م

يعلن املكتب الإقليمي - حما�سبــون قانونيون - اأنـه يقوم بت�سفية �سركة جنان العقارية 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1191569 ، وللم�سفــي وحــده حــــق 
متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور 

التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
�خلوير - بناية �شماء حفيت - �لطابق �لأر�شي

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع �حلارثي
هاتف رقم : 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 .
�مل�شفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �شماء هرمز �حلديثة �ش.م.م

يعلـن املكتــب الإقليمــي - حما�سبــون قانونيون - اأنـه يقوم بت�سفية �سركة �سمــاء هرمــز 
احلديثة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1181133 ، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/12م ، وللم�سفــي وحــده حــــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى 

العنوان الآتـي :
�خلوير - بناية �شماء حفيت - �لطابق �لأر�شي

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع �حلارثي
هاتف رقم : 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 .
�مل�شفــي
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مكتب �إجناز لتدقيق �حل�شابات 
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة لقمان �حلارثي للتجارة و�خلدمات - تو�شية
يعلن مكتب اإجناز لتدقيــق احل�سابات اأنـه يقوم بت�سفيــة �سركــة لقمان احلارثــي للتجــارة 
واخلدمات - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1782347 ، وللم�سفــي 
وحــده حــــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
�ش.ب : 2010 ر.ب : 112 روي

هاتف رقم : 94018888
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 .
�مل�شفــي

طالب بن علي �لر��شدي
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �أمنيات �حلديثة للتجارة �ش.م.م
يعلن طالب بن علي الرا�سدي اأنـه يقوم بت�سفيــة �سركــة اأمنيات احلديثة للتجارة �ش.م.م ،

وامل�سجلـة لــــدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1108038 ، وفقا لتفــاق ال�سركاء املوؤرخ 
2017/12/31م ، وللم�سفــي وحــده حــــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :

ولية بو�شر - محافظة م�شقط
�ش.ب : 822 ر.ب : 115

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 .
�مل�شفــي
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مازن بن �سيف الدين بن عبدالرحمن العمد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العمد املتحدة �ش.م.م
يعلن مازن بن �سيف الدين بن عبدالرحمن العمد اأنه يقوم بت�سفية �سركة العمد املتحدة 
، وللم�سفــي وحـــــده  الـتجــاري بالرقـــم 1806327  اأمانة ال�سجــل  ، وامل�سجلـــة لدى  �ش.م.م 
حــــق متثـيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــــة اأمام الغـيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فــي كافة 

الأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 430 ر.ب : 116
هاتف رقم : 97007733

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 حمد بن علي القا�سمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املطابخ الإيطالية للتجارة �ش.م.م
يعلن علي بن حمد بن علي القا�سمــي اأنه يقــوم بت�سفيــة �سركة املطابخ الإيطالية للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1052231 ، وللم�سفــي وحـــــده 
حــــق متثـيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــــة اأمام الغـيـــــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فــي كافة 

الأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 879 ر.ب : 115
هاتف رقم : 99350097

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 حمفوظ بن حميد الهطايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمواج املنومة للتجارة �ش.م.م
املنومــة  اأمــواج  �سركــة  بت�سفية  يقوم  اأنه  الهطايل  بن حميد  بن حمفوظ  عبداللـه  يعلن 
للتجــارة �ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1109585 ، وللم�سفــي 
وحـــــده حــــق متثـيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــــة اأمام الغـيـــــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي 

فــي كافة الأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 947 ر.ب : 111
هاتف رقم : 99432237

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

خالد بن �سالح بن خالد اخلرو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار القد�ش التجارية �ش.م.م
يعلن خالد بن �سالح بن خالد اخلرو�سي اأنه يقوم بت�سفية �سركــة اأنوار القد�ش التجارية 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1617915 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/4/4م ، وللم�سفــي وحـــــده حــــق متثـيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــــة اأمام الغـيـــــر ، 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فــي كافة الأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

الآتـي : 
اخلو�ش - ولية ال�سيب

هاتف رقم : 97088822
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 خمي�ش بن را�سد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة اأحمد بن �سيف بن �سليمان الريامي وولده للتجارة - تو�سية

يعلن اأحمد بن خمي�ش بن را�سد املقبايل اأنه يقــوم بت�سفيــة �سركــة اأحــمد بــن �سيــف بــن 
�سليمان الريامي وولده للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 
8071306 ، وللم�سفــي وحده حــــق متثـيــل ال�سركة فـــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع 

مراجعة امل�سفي فــي كافة الأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي : 
حمافظة الربميي

هاتف رقم : 99612941
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 احلظ الواعد للتجارة �ش.م.م

يعلن اأحمد بن خمي�ش بن را�سد املقبايل اأنه يقــوم بت�سفيــة �سركــة احلظ الواعد للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1009072 ، وللم�سفــي وحده حــــق 
متثـيــل ال�سركة فـــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فــي كافة الأمور 

التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي : 
حمافظة الربميي

هاتف رقم : 99612941
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 �سيف بن �سعيد الكعبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرو�سة للتنمية وال�ستثمار �ش.م.م
يعلن خالد بن �سيف بن �سعيد الكعبي اأنه يقــوم بت�سفيــة �سركــة الرو�سة للتنمية وال�ستثمار 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1016442 ، وللم�سفــي وحده حــــق 
متثـيــل ال�سركة فـــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فــي كافة الأمور 

التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي : 
حمافظة الربميي

هاتف رقم : 92526863
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

مبارك بن �سعيد بن حمود اجلهوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قي�سر اجلزيرة للتجارة واملقاولت - تو�سية
يعلن مبارك بن �سعيد بن حمود اجلهوري اأنه يقــوم بت�سفية �سركة قي�سر اجلزيرة للتجارة 
واملقاولت - تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1005165 ، وللم�سفــي 
وحــده حــــق متثـيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فــي 

كافة الأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي : 
حمافظة الربميي

هاتف رقم : 99368948
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 نا�سر بن �سامل احلامتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإبل العاملية للتجارة �ش.م.م
اأنه يقــوم بت�سفية �سركة الإبـل العامليـــة للتجـــارة  يعلن علي بن نا�سر بن �سامل احلامتي 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1197322 ، وللم�سفــي وحــده حــــق 
متثـيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فــي كافة الأمور 

التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي : 
حمافظة الربميي

هاتف رقم : 95950161
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 حممد بن �سامل الكعبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساللت عمق للتجارة واملقاولت - ت�سامنية
يقــوم بت�سفية �سركة �ساللت عمق للتجارة  اأنه  الكعبي  اأحمد بن حممد بن �سامل  يعلن 
واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1151710 ، وللم�سفــي 
وحــده حــــق متثـيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فــي 

كافة الأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي : 
ولية �سنا�ش - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب : 75 ر.ب : 311
هاتف رقم : 92118947

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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�سعيد بن عبيد بن �سعيد البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطريق ال�ساحلي للتجارة واملقاولت �ش.م.م
يعلن �سعيد بن عبيد بن �سعيد البادي اأنه يقــوم بت�سفية �سركة الطريق ال�ساحلي للتجارة 
واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1035343 ، وللم�سفــي 
وحــده حــــق متثـيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فــي 

كافة الأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي : 
ولية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب : 92 ر.ب : 311
هاتف رقم : 92118891

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 خلفان بن �سيف العي�سائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزبرجد املتميز للتجارة واملقاولت - ت�سامنية
يعلن را�سد بن خلفان بن �سيف العي�سائي اأنه يقــوم بت�سفية �سركة الزبرجد املتميز للتجارة 
واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1121443 ، وللم�سفــي 
وحــده حــــق متثـيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فــي 

كافة الأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي : 
هاتف رقم : 92149246

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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حممود بن حممد بن ح�سن الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة حممود بن حممد بن ح�سن الفار�سي و�سريكه للتجارة

يعلن حممود بن حممد بن ح�سن الفار�سي اأنه يقــوم بت�سفية �سركة حممود بن حممد بن 
ح�سن الفار�سي و�سريكه للتجارة ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 3208877 ، 
وللم�سفــي وحــده حــــق متثـيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة 

امل�سفي فــي كافة الأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 748 ر.ب : 311
هاتف رقم : 92400126

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 خمي�ش بن حميد الربيكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات �سحم للتجارة �ش.م.م
يعلن خلفان بن خميــ�ش بن حميد الربيكي اأنه يقــوم بت�سفيـــة �سركـــة مرتفعـــات �سحـــم 
، وللم�سفــــي  الـتجــاري بالرقـــم 1019707  اأمانة ال�سجل  ، وامل�سجلة لدى  للتجارة �ش.م.م 
وحــده حــــق متثـيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فــي 

كافة الأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 421 ر.ب : 319
هاتف رقم : 99341717

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 ح�سن بن عبيد املرزوقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ما�سة ال�سحراء للتجارة - ت�سامنية
يعلن علي بن ح�سن بن عبيد املرزوقي اأنه يقوم بت�سفية �سركة ما�سة ال�سحراء للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقـــم 8077681 ، وللم�سفــــي وحــده 
حــــق متثـيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فــي كافة 

الأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 164 ر.ب : 131
هاتف رقم : 92915246

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 الفاأ�ش الذهبي للتجارة - ت�سامنية

يعلن علي بن ح�سن بن عبيد املرزوقي اأنه يقوم بت�سفية �سركة الفاأ�ش الذهبي للتجــارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقــــم 8077584 ، وللم�سفــــي وحــده 
حــــق متثـيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فــي كافة 

الأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 164 ر.ب : 512
هاتف رقم : 92915246

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 �سامل بن م�سعود النزواين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريحان الظاهرة للتجارة - ت�سامنية
يعلـــن علـــي بن �سالـــم بن م�سعـــود النزوانـــي اأنه يقــــوم بت�سفيـــة �سركـــة ريحـــان الظاهـــرة 
للتجــارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقـــم 8079153 ، وللم�سفــــي 
وحــده حــــق متثـيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فــي 

كافة الأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 406 ر.ب : 319
هاتف رقم : 97804088

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

زهري بن عبداللـه بن �سامل اخلنجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القفاري �ش.م.م
يعلـــن زهري بن عبداللـه بن �سامل اخلنجري اأنه يقــــوم بت�سفيـــة �سركـــة القفاري �ش.م.م ، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقـــم 1160788 ، وفقـــا لتفاق ال�سركــاء املـــوؤرخ 
2018/3/12م ، وللم�سفــــي وحــده حــــق متثـيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـــري ، وعلــى 
اجلميع مراجعة امل�سفي فــي كافة الأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي : 

هاتف رقم : 99362220
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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خليفة بن �سعيد بن خلفان الندابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال �سرور للتجارة �ش.م.م
يعلـــن خليفة بن �سعيد بن خلفان الندابي اأنه يقــــوم بت�سفيـــة �سركـــة جبال �سرور للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـــم 1681303 ، وللم�سفي وحــده حــــق 
كافــة  فــــي  امل�سفي  مراجعة  اجلميع  وعلــى   ، الغـــري  اأمام  الت�سفـيــة  فـــي  ال�سركــة  متثـيــل 

الأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي : 
والية �سمائل - حمافظة الداخلية

�ش.ب : 695 ر.ب : 111
هاتف رقم : 92100355

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 اأبراج ال�سرور لالإن�ساءات �ش.م.م

يعلـــن خليفة بن �سعيد بن خلفان الندابي اأنه يقوم بت�سفية �سركة اأبراج ال�سرور لالإن�ساءات 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــــاري بالرقـــم 1105374 ، وللم�سفــــي وحــده 
حــــق متثـيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمام الغـــري ، وعلــى اجلميع مراجعة امل�سفي فــي كافة 

الأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي : 
والية �سمائل - حمافظة الداخلية

�ش.ب : 695 ر.ب : 111
هاتف رقم : 92100355

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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اأ�سامة بن اأحمد بن عبداللـه الفار�سي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حميط ال�سيب للتجارة - تو�سية
يعلن اأ�سامة بن اأحمد بن عبداللـه الفار�سي اأنه يقوم بت�سفية �سركة حميط ال�سيب للتجارة - 
تو�سيـــة ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــــاري بالرقـــم 1598619 ، وللم�سفــــي وحــده 
حــــق متثـيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمام الغـــري ، وعلــى اجلميع مراجعة امل�سفي فــي كافة 

الأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 1109 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99556134

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 حارب بن عامر امل�سكري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سنع �سحار لالأزرار �ش.م.م
يعلن حممد بن حارب بن عامر امل�سكري اأنه يقوم بت�سفية �سركــة م�ســنع �سحــار لالأزرار 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــــاري بالرقـــم 5094844 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/2/19م ، وللم�سفــــي وحــده حــــق متثـيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمام الغـــري ، 
وعلــى اجلميع مراجعة امل�سفي فــي كافة الأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

الآتـي : 
االأن�سب - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 131 ر.ب : 113
هاتف رقم : 97100014

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 خالد بن خيله العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النخلتان التجارية �ش.م.م
يعلن اأحمد بن خالد بن خيله العامري اأنه يقوم بت�سفية �سركــة النخلتان التجارية �ش.م.م ، 
وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــــاري بالرقـــم 1345893 ، وفقـــا لتفــاق ال�سركــاء املــوؤرخ 
2018/3/18م ، وللم�سفــــي وحــده حــــق متثـيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمام الغـــري ، وعلــى 
اجلميع مراجعة امل�سفي فــي كافة الأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي : 

 والية بو�سر - حمافظة م�سقط
هاتف رقم : 99449696

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

عامر بن حممد بن م�سعود العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خريات اخلرماء للتجارة - ت�سامنية
يعلــن عامــر بن حممــد بن م�سعــود العامــري اأنه يقــوم بت�سفيــة �سركة خيــرات اخلرمــاء 
 ، بالرقـــــم 5038502  الـتجــــاري  ال�سجـــــل  اأمانــــة  لـــدى  وامل�سجلـــــة   ، ت�سامنيـــة   - للتجـــارة 
وللم�سفــــي وحــده حــــق متثـيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمام الغـــري ، وعلــى اجلميع مراجعة 

امل�سفي فــي كافة الأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 269 ر.ب : 614
هاتف رقم : 99652024

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 حممد املحروقي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمالت اآدم وحواء �ش.م.م
يعلــن نا�سر بن �سليمان بن حممد املحروقي اأنه يقــوم بت�سفيــة �سركة حمالت اآدم وحواء 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1610333 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2017/12/12م ، وللم�سفي وحده حق متثـيل ال�سركة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى 
اجلميع مراجعة امل�سفي فــي كافة الأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي : 

روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط
هاتف رقم : 99353899

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 �سامل بن حبيب ال�سق�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زوايا املعمورة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلــن عبداللـه بن �سامل بن حبيب ال�سق�سي اأنه يقــوم بت�سفيــة �سركة زوايا املعمورة للتجارة 
واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1117447 ، وفقا لتفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركة  متثـيل  حق  وحده  وللم�سفي   ، 2018/2/26م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فــي كافة الأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان الآتـي : 
والية العامرات - حمافظة م�سقط

هاتف رقم : 95214499
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 طاهر بن علوي عيديد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفحم الذهبي �ش.م.م
يعلــن حممد بن طاهر بن علوي عيديد اأنه يقــوم بت�سفيــة �سركة الفحم الذهبي �ش.م.م ، 
وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1777386 ، وفقــا لتفــاق ال�سركـــاء املــوؤرخ 
اأمام الغـري ، وعلى  2018/2/18م ، وللم�سفــي وحــده حــق متثـيــل ال�سركــة فـي الت�سفـيــة 
اجلميع مراجعة امل�سفي فــي كافة الأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي : 

حمافظة م�سقط
�ش.ب : 138 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99315550

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 حممد بن �سعيد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإعمار املتميزة �ش.م.م
يعلــن اأحمد بن حممد بن �سعيد البلو�سي اأنه يقوم بت�سفية �سركة الإعمار املتميزة �ش.م.م ، 
وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1088321 ، وفقـــا لتفـــاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 
وعلى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركــة  متثـيــل  حــق  وحــده  وللم�سفــي   ، 2018/5/1م 
اجلميع مراجعة امل�سفي فــي كافة الأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي : 

حمافظة م�سقط
�ش.ب : 1153 ر.ب : 111
هاتف رقم : 99216217

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 خلفان بن عدمي الهطايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سمان الوطنية املتحدة �ش.م.م
يعلــن اأحمد بن خلفان بن عديــم الهطالــي اأنــه يقــوم بت�سفيــة �سركــة ال�سمــان الوطنيــة 
املتحدة �ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1177208 ، وفقـــا لتفـــاق 
ال�سركـــاء املـــوؤرخ 2018/3/21م ، وللم�سفــي وحــده حــق متثـيــل ال�سركــة فـي الت�سفـيــة اأمام 
الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فــي كافة الأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان الآتـي : 
والية العامرات - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 1780 ر.ب : 114
هاتف رقم : 96778445

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 علي بن حممد احل�سار
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منتجع راأ�ش احلد ال�سياحي �ش.م.م
اأنــه يقــــوم بت�سفـيــة �سركـــة منتجـــع راأ�ش الــحـــد  يعلــن نا�سر بن علي بن حممد احل�سار 
ال�سياحي �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 4084942 ، وفقـــا لتفـــاق 
الت�سفـيــة  فـي  ال�سركــة  متثـيــل  حــق  وحــده  وللم�سفــي   ، 2017/12/11م  املـــوؤرخ  ال�سركـــاء 
اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فــي كافة الأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان الآتـي : 
غال - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

هاتف رقم : 99243100
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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يا�سني بن جعفر بن حممد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدحا للتجارة �ش.م.م
 ، �ش.م.م  للتجــارة  �سركــة مدحـــا  بت�سفـيــة  يقـــوم  اأنــه  بن حممــد  بن جعفر  يا�سني  يعلــن 
وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1234382 ، وفقـــا لتفـــاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 
وعلى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركــة  متثـيــل  حــق  وحــده  وللم�سفــي   ، 2018/3/7م 
اجلميع مراجعة امل�سفي فــي كافة الأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي : 

والية مطرح - حمافظة م�سقط
هاتف رقم : 99250001

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 الع�سر خلدمات التدريب �ش.م.م

اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة الع�سر خلدمات التدريب  يعلــن يا�سني بن جعفر بن حممــد 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1305348 ، وفقا لتفاق ال�سركـــاء 
املـــوؤرخ 2018/4/26م ، وللم�سفــي وحــده حــق متثـيــل ال�سركــة فـي الت�سفـيــة اأمام الغـري ، 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فــي كافة الأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

الآتـي : 
العذيبة - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

هاتف رقم : 99250001
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 �سالح بن عبداللـه باعبود
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البحر العربي للتنمية �ش.م.م
العربي  البحر  �سركــة  بت�سفـيــة  يقـــوم  اأنــه  باعبود  عبداللـه  بن  �سالح  بن  عبداللـه  يعلــن 
للتنمية �ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1230867 ، وللم�سفــي 
وحــده حــق متثـيــل ال�سركــة فـي الت�سفـيــة اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فــي 

كافة الأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 268 ر.ب : 112 روي

هاتف رقم : 99420033
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 حممد بن حممد جعفر 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلزيرة للطاقة �ش.م.م
يعلن يو�سف بن حممد بن حممد جعفر اأنــه يقوم بت�سفـية �سركة اجلزيرة للطاقة �ش.م.م ، 
وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقــــم 1552333 ، وفقـــا لتفـــاق ال�سركـــاء املــوؤرخ 
2018/3/8م ، وللم�سفــي وحــده حــق متثـيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــــة اأمام الغـيــر ، وعلــى 
اجلميع مراجعة امل�سفي فــي كافة الأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي : 

حمافظة م�سقط
هاتف رقم : 99250001

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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حميد بن �سالح بن مبارك امل�سلماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�ساحل ال�سمايل العاملية �ش.م.م
ال�سمالــي  ال�ساحــل  اأنــه يقوم بت�سفـية �سركة  امل�سلماين  يعلن حميد بن �سالح بن مبارك 
العاملية �ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقــــم 1095793 ، وللم�سفــي 
وحــده حــق متثـيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــــة اأمام الغـيــر ، وعلــى اجلميع مراجعة امل�سفي 

فــي كافة الأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي : 
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب : 613 ر.ب : 319
هاتف رقم : 94745783

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 اأحمد بن حممد بن علي اآل حممد و�سركاه - تو�سية
يعلن حميد بن �سالح بن مبارك امل�سلماين اأنــه يقوم بت�سفـية �سركة اأحمد بن حممد بن علي 
اآل حممد و�سركاه - تو�سية ، وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقــــم 3067890 ، 
وللم�سفــي وحــده حــق متثـيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــــة اأمام الغـيــر ، وعلــى اجلميع مراجعة 

امل�سفي فــي كافة الأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي : 
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب : 613 ر.ب : 319
هاتف رقم : 94745783

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 �سحار للمنتجات الطبية �ش.م.م

يعلن حميد بن �سالح بن مبارك امل�سلماين اأنــه يقوم بت�سفـيــة �سركــة �سحــار للمنتجــات 
الطبيـــة �ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقــــم 3165752 ، وللم�سفــي 
وحــده حــق متثـيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــــة اأمام الغـيــر ، وعلــى اجلميع مراجعة امل�سفي 

فــي كافة الأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي : 
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب : 613 ر.ب : 319
هاتف رقم : 94745783

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 الب�ستان الذهبي للتجارة �ش.م.م

اأنــه يقوم بت�سفـيــة �سركــة الب�ستــان الذهبـــي  يعلن حميد بن �سالح بن مبارك امل�سلماين 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقــــم 3183335 ، وللم�سفـــــي 
وحــده حــق متثـيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــــة اأمام الغـيــر ، وعلــى اجلميع مراجعة امل�سفي 

فــي كافة الأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي : 
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب : 613 ر.ب : 319
هاتف رقم : 94745783

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 ورثة �سالح مبارك امل�سلماين للتجارة واملقاوالت - تو�سية
يعلن حميد بن �سالح بن مبارك امل�سلماين اأنــه يقوم بت�سفـيــة �سركــة ورثة �سالح مبارك 
امل�سلماين للتجارة واملقاولت - تو�سية ، وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقــــم 
1348400 ، وللم�سفي وحــده حــق متثـيل ال�سركة فـي الت�سفية اأمام الغـيــر ، وعلــى اجلميع 

مراجعة امل�سفي فــي كافة الأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي : 
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب : 613 ر.ب : 319
هاتف رقم : 94745783

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 جمموعة الباطنة املتحدة �ش.م.م

يعلن حميد بن �سالح بن مبـارك امل�سلمانــي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة جمموعـــة الباطنــة 
املتحــدة �ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقــــم 1099931 ، وللم�سفــي 
وحــده حــق متثـيــل ال�سركة فـي الت�سفية اأمام الغـيــر ، وعلــى اجلميع مراجعة امل�سفي فــي 

كافة الأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي : 
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب : 613 ر.ب : 319
هاتف رقم : 94745783

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 الهالة الوطنية للتجارة �ش.م.م

الوطنية  الهالة  �سركــة  بت�سفـيــة  يقـــوم  اأنــه  امل�سلمانــي  مبـارك  بن  بن �سالح  يعلن حميد 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقــــم 3223027 ، وللم�سفــي 
وحــده حــق متثـيــل ال�سركة فـي الت�سفية اأمام الغـيــر ، وعلــى اجلميع مراجعة امل�سفي فــي 

كافة الأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي : 
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب : 613 ر.ب : 319
هاتف رقم : 94745783

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

�سامل بن عبداللـه بن ح�سن العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة �سامل بن عبداللـه بن ح�سن العلوي واأوالده للتجارة - تو�سية

يعلن �سامل بن عبداللـه بن ح�سن العلوي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة �سامل بن عبداللـه بن 
ح�سن العلوي واأولده للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقــــم 
8037027 ، وللم�سفــي وحــده حــق متثـيــل ال�سركة فـي الت�سفية اأمام الغـيــر ، وعلــى اجلميع 

مراجعة امل�سفي فــي كافة الأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي : 
هاتف رقم : 95405501

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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يو�سف بن حممد بن علي 
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملنازل لال�ستثمار �لدولية - تو�سية
يعلن يو�سف بن حممد بن علي اأنــه يقـــوم بت�سفـيـــة �سركـــة املنـــازل لال�ستثمـــار الدوليـــة - 
تو�سيـــة ، وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1799924 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املـــوؤرخ 2017/4/29م ، وللم�سفــــي وحــــده حــق متثـيــل ال�سركة فـي الت�سفية اأمام الغـيــر ، 
وعلــى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـــي كافــة االأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي : 
هاتف رقم : 96020007

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�سفــي

نا�سر بن علي بن حممد �حل�سار
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة درة �ل�ساحل للمقاوالت و�لبناء �ش.م.م
يعلن نا�سر بن علي بن حممد احل�سار اأنــه يقـــوم بت�سفـيـــة �سركـــة درة ال�ساحل للمقاوالت 
والبناء �ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1837796 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املـــوؤرخ 2017/12/12م ، وللم�سفــــي وحــــده حــق متثـيــل ال�سركة فـي الت�سفية اأمام 
الغـيــر ، وعلــى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـــي كافــة االأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي : 
غال - والية بو�سر

هاتف رقم : 99243100
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�سفــي
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مظاهر بن جعفر بن حبيب �للو�تي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية لل�سركة �ملتحدة للخدمات �لفنية �ش.م.م
يعلن مظاهر بن جعفر بن حبيب اللواتي اأنــه يقـــوم بت�سفـيـــة ال�سركـــة املتحـــدة للخدمــات 
الفنية �ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1542036 ، وفــقا التفــاق 
ال�سركاء املـــوؤرخ 2017/12/24م ، وللم�سفــــي وحــــده حــق متثـيــل ال�سركة فـي الت�سفيــة اأمام 
الغـيــر ، وعلــى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـــي كافــة االأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركــة على 

العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 22 ر.ب : 117 �لو�دي �لكبري

هاتف رقم : 24812294
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�سفــي

قي�ش بن عز�ن بن �سالم �لبحري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة جنوم �جلبل �الأخ�سر للتجارة �ش.م.م
يعلن قي�ش بن عزان بن �سالم البحري اأنــه يقـــوم بت�سفـيـــة �سركـــة جنوم اجلبل االأخ�سر 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1077036 ، وفــقا التفــاق 
ال�سركاء املـــوؤرخ 2018/3/19م ، وللم�سفــــي وحــــده حــق متثـيــل ال�سركة فـي الت�سفيــة اأمام 
الغـيــر ، وعلــى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـــي كافــة االأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركــة على 

العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 36 ر.ب : 621

هاتف رقم : 96666445
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�سفــي
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�سعيد بن �سيف بن علي �لهنائي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �الأهر�م �ملتحدة - تو�سية
يعلن �سعيد بن �سيف بن علي الهنائي اأنــه يقوم بت�سفـية �سركة االأهرام املتحدة - تو�سية ، 
وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1770195 ، وفــقا التفــاق ال�سركاء املـــوؤرخ 
2018/2/19م ، وللم�سفــــي وحــــده حــق متثـيــل ال�سركة فـي الت�سفيــة اأمام الغـيــر ، وعلــى 
اجلميع مراجعة امل�سفــي فـــي كافــة االأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركــة على العنوان االآتـي : 

�لو�دي �لكبري  - والية مطرح
�ش.ب : 202 ر.ب : 612
هاتف رقم : 96627080

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�سفــي

علي بن حمود بن عبد�للـه �لتهامي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ل�سروق لال�ستثمار وتنمية �لتجارة �ش.م.م
ال�سروق لال�ستثمار  �سركة  بت�سفـية  يقوم  اأنــه  التهامي  عبداللـه  بن  بن حمود  علي  يعلن 
وتنمية التجارة �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1035882 ، وللم�سفي 
وحـده حـق متثـيــل ال�سركة فـي الت�سفيــة اأمام الغـيــر ، وعلــى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـــي 

كافــة االأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركــة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 707 ر.ب : 111
هاتف رقم : 98246999

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�سفــي
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د�ود بن حممد بن عز�ن �لقا�سمي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة د�ر �مللتقى للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م
اأنــه يقــوم بت�سفـيـــة �سركــة دار امللتقـــى للتجــارة  يعلن داود بن حممد بن عزان القا�سمي 
واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1052682 ، وفقــا التــفاق 
ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/2/27م ، وللم�سفي وحـده حـق متثـيــل ال�سركة فـي الت�سفيــة اأمام 
الغـيــر ، وعلــى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـــي كافــة االأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركــة على 

العنوان االآتـي : 
والية بدبد - حمافظة �لد�خلية

هاتف رقم : 97982755
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�سفــي

زينة بنت نا�سر بن من�سور �ل�سناوية
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية 
ل�سركة زينة نا�سر �ل�سناوي وزيون حميد للتجارة - ت�سامنية

تعلن زينة بنت نا�سر بن من�سور ال�سناوية اأنــها تقــوم بت�سفـيـــة �سركــة زينة نا�سر ال�سناوي 
 ، بالرقم 6048994  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  ، وامل�سجلة لدى  وزيون حميد للتجارة - ت�سامنية 
فـــي  ، وللم�سفية وحـدها حـق متثـيــل ال�سركة  املــوؤرخ 2018/5/9م  وفقــا التــفاق ال�سركــاء 
تتعلـق  التـي  االأمور  كافــة  فـــي  امل�سفــية  مراجعة  اجلميع  وعلــى   ، الغـيــر  اأمام  الت�سفيــة 

باأعمال ال�سركــة على العنوان االآتـي : 
والية �إبر�ء - حمافظة �سمال �ل�سرقية

�ش.ب : 38 ر.ب : 132
هاتف رقم : 93334334

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�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�سفــية
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حمد بن حميد بن حممد �ل�سعيلي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملز�يا �ل�سريعة للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م
يعلن حمد بن حميد بن حممد ال�سعيلي اأنــه يقــوم بت�سفـيـــة �سركــة املزايا ال�سريعة للتجارة 
، وللم�سفي  الـتجاري بالرقم 1096646  اأمانة ال�سجل  ، وامل�سجلة لدى  واملقاوالت �ش.م.م 
وحـده حـق متثـيــل ال�سركة فـي الت�سفيــة اأمام الغـيــر ، وعلــى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـــي 

كافــة االأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركــة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 3024 ر.ب : 111
هاتف رقم : 95541019

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�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�سفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �المتد�د للتجارة و�خلدمات �ش.م.م

يعلن حمد بن حمــيد بــن حممـــد ال�سعيلــي اأنــه يقــوم بت�سفـيـــة �سركــة االمتــداد للتجــارة 
واخلدمات �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـــاري بالرقـــم 1240695 ، وللم�سفي 
وحـده حـق متثـيــل ال�سركة فـي الت�سفيــة اأمام الغـيــر ، وعلــى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـــي 

كافــة االأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركــة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 3024 ر.ب : 111
هاتف رقم : 95541019

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�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�سفــي
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يحيى بن �سامل بن �سليمان �جلهوري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة لو�زم تقنية م�سروعات �لنفط �ش.م.م
يعلن يحيى بن �سامل بن �سليمان اجلهوري اأنــه يقــوم بت�سفـيـــة �سركــة لوازم تقنية م�سروعات 
النفط �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1675060 ، وللم�سفي وحـده 
حـق متثـيــل ال�سركة فـي الت�سفيــة اأمام الغـيــر ، وعلــى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـــي كافــة 

االأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركــة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 29 ر.ب : 102

هاتف رقم : 92868684
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�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�سفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لهند�سة �لعليا للبرتول �ش.م.م

العليا  الهند�سة  �سركــة  بت�سفـيـــة  يقــوم  اأنــه  اجلهوري  �سليمان  بن  �سامل  بن  يحيى  يعلن 
للبرتول �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقـــم 1136261 ، وللم�سفي 
وحـــده حــق متثـيــل ال�سركة فـي الت�سفيــة اأمام الغـيــر ، وعلــى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـــي 

كافــة االأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركــة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 550 ر.ب : 132
هاتف رقم : 92868684

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�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�سفــي
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حممود بن عبد�حل�سني بن مو�سى
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة بيت �لوالية للتجارة �ش.م.م
يعلن حممود بن عبداحل�سني بن مو�سى اأنــه يقــوم بت�سفـيـــة �سركــة بيت الوالية للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1082204 ، وللم�سفي وحـده حـق 
كافــة  فـــي  امل�سفــي  مراجعة  اجلميع  وعلــى   ، الغـيــر  اأمام  الت�سفيــة  فـي  ال�سركة  متثـيــل 

االأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركــة على العنوان االآتـي : 
هاتف رقم : 99384375

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�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�سفــي

عي�سى بن حممد بن �ملر �لوهيبي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ج�سر �حلمرية للتجارة - ت�سامنية
يعلن عي�سى بن حممد بن املر الوهيبي اأنه يقوم بت�سفـية �سركـةج�سر احلمرية للتجارة - 
ت�سامنيــة ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجــل الـتجاري بالرقم 1521063 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـيــر  اأمام  الت�سفيــة  فـي  ال�سركة  متثـيــل  حـق  وحـده  وللم�سفي   ، 2018/4/11م  املوؤرخ 
وعلــى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـــي كافــة االأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركــة على العنوان 

االآتـي : 
روي - والية مطرح

هاتف رقم : 92939760
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�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�سفــي
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علي بن حمد بن علي القا�سمي\
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروق خميزنة للتجارة �ش.م.م
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سروق خميزنة للتجارة  يعلـن علي بن حمد بن علي القا�سمي 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1022398 ، وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 879 ر.ب : 115

هاتـف رقــم : 99350097
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 .
زايد بن م�سبح بن عبيد ال�سعيدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة اخلابورة التجارية - ت�سامنية

يعلـن زايد بن م�سبح بن عبيد ال�سعيدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة لوؤلوؤة اخلابورة التجارية - 
، وللم�سفـي وحده  بالرقـم 3193705  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلـة لدى  ت�سامنية 
، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة  اأمام الغـري  حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 770 ر.ب : 133

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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ه�سام بن حممد بن علي العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زيكاي للتجارة والهند�سة �ش.م.م
يعلـن ه�سام بن حممد بن علي العلوي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة زيكاي للتجارة والهند�سة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1023576 ، وفقا لتفاق 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 الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

مدينة ال�سلطان قابو�ش - واليـة بو�سر - حمافـظــة م�سقط
�ش.ب : 780 ر.ب : 130

هاتـف رقــم : 98455577
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 .
ح�سني بن حممد بن ح�سن اللواتي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عطلة االأحالم لل�سفر وال�سياحة �ش.م.م

يعلـن ح�سني بن حممد بن ح�سن اللواتي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة عطلة الأحالم لل�سفر 
وال�سياحة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1121774 ، وفقا لتفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/4/10م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
حمافظة م�سقط 

هاتـف رقــم : 99328070
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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خمي�ش بن حمد بن �سعيد ال�ساعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروح االأمل للتجارة - ت�سامنية
يعلـن خمي�ش بن حمد بن �سعيد ال�ساعدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سروح الأمل للتجارة - 
، وللم�سفـي وحده  بالرقـم 1070274  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلـة لدى  ت�سامنية 
، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة  اأمام الغـري  حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
 حمافـظــة الربميي

هاتـف رقــم : 97779562
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 .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة اأحمد بن حمد بن �سعيد ال�ساعدي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

اأحمد بن حمد بن  اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة  يعلـن خمي�ش بن حمد بن �سعيد ال�ساعدي 
الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة  و�سريكه  ال�ساعدي  �سعيد 
بالرقـم 1089129 ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

 حمافـظــة الربميي
هاتـف رقــم : 97779562

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�سفــي على العنوان امل�سار اإليه .
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عارف بن خليفة بن حممد اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج الدوحة للتجارة - ت�سامنية
يعلـن عارف بن خليفة بن حممد اجلابري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأبراج الدوحة للتجارة - 
، وللم�سفـي وحده  بالرقـم 8083231  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلـة لدى  ت�سامنية 
، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة  اأمام الغـري  حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
 حمافـظــة الربميي

�ش.ب : 221 ر.ب : 512
هاتـف رقــم : 96016280

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 .
م�سبح بن �سعيد بن �سبيح الكعبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سبح بن �سعيد الكعبي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلـن م�سبح بن �سعيد بن �سبيح الكعبي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة م�سبح بن �سعيد الكعبي 
و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 8042705 ، 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 40 ر.ب : 518

هاتـف رقــم : 91444055
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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حممد بن �صامل بن �صباح الرحبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة خديجة بنت خلفان بن هديب الرحبي و�صريكتها نعيمة للتجارة - ت�صامنية

يعلن حممد بن �سامل بن �سباح الرحبي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة خديجة بنت خلفان بن 
هديب الرحبي و�سريكتـها نعيمـة للتجـارة - ت�سامنيــة , وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــــة ال�سجــــل 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ,  8052719 بالرقـم  الـتجـاري 
الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـــة على 

العنـــوان الآتـي : 
 حمافـظــة الربميي

هاتـف رقــم : 92186665
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�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
عبداللـه بن حممد بن ح�صن الفار�صي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبراج �صحار ال�صاملة للتجارة �ش.م.م

يعلـن عبداللـه بن حممد بن ح�سن الفار�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأبراج �سحار ال�ساملة 
وللم�سفـي   , بالرقـم 1207303  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   , �ش.م.م  للتجارة 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 700 ر.ب : 311

هاتـف رقــم : 95332338
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�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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را�سد بن مطر بن �سيف القريني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة غريب ورا�سد اأبناء مطر بن �سيف القريني للتجارة - ت�سامنية

يعلـن را�سد بن مطر بن �سيف القريني اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة غريب ورا�سد اأبناء مطر بن 
بالرقـم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلـة   , ت�سامنيــة   - للتجــارة  القريني  �سيف 
3012395 , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

هاتـف رقــم : 98986888

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

حامت بن عبداللـه بن حممد العطار
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روافد �سحار الذهبية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن حامت بن عبداللـه بن حممد العطار اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة روافد �سحار الذهبية 
 ,  1127518 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   , �ش.م.م  واملقاولت  للتجارة 
, وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

هاتـف رقــم : 98866610

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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بدرية بنت نا�سر بن علي املقبالية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحاري امليار للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
تعلـن بدرية بنت نا�سر بن علي املقبالية اأنـها تقـوم بت�سفـية �سركـــة �سحاري امليار للتجارة 
 ،  1122560 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�ســجـل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�سجلـــة   ، ت�سامنيــة   - واملــقاولت 
وللم�سفـية وحدها حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـية فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 652 ر.ب : 311

هاتـف رقــم : 92760070
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 

امل�سفــيةعلى العنوان امل�سار اإليه .
 القا�سم بن �سليمان بن عبداللـه القا�سمي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سرار ال�سويحرة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن القا�سم بن �سليمان بن عبداللـه القا�سمي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأ�سرار ال�سويحرة 
 ،  1155400 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م  واملقاولت  للتجارة 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
واليـة �سحار - حمافـظــة �سمال الباطنة

�ش.ب : 149 ر.ب : 311
هاتـف رقــم : 95584995

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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اأحمد بن حممد بن علي اجلرواين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد بن حممد اجلرواين وولده للتجارة - تو�سية
يعلن اأحمد بن حممد بن علي اجلرواين اأنه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأحمد بن حممد اجلرواين 
 ،  3173836 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، تو�سية   - للتجارة  وولده 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

�ش.ب : 165 ر.ب : 319

هاتـف رقــم : 99332555

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

حنيفة بنت �سامل بن علي الدبدوب
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهور ال�سبارة للتجارة - تو�سية 
تعلـن حنيفة بنت �سامل بن علي الدبدوب اأنـها تقـوم بت�سفـية �سركـــة زهور ال�سبارة للتجارة - 
تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـــاري بالرقـــم 3182070 ، وللم�سفـية وحدها 
حق متثيــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمـــام الغـيـــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

�ش.ب : 755 ر.ب : 311
هاتـف رقــم : 99064416

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 

امل�سفــيةعلى العنوان امل�سار اإليه .
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عبداللـه بن نا�سر بن �سيف ال�سبلي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اللمعة امل�سرقة للتجارة - ت�سامنية
يعلـن عبداللـه بن نا�سر بن �سيف ال�سبلي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اللمعة امل�سرقة للتجارة - 
، وللم�سفـي وحده  بالرقـم 1026916  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلـة لدى  ت�سامنية 
، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة  اأمام الغـري  حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 483 ر.ب : 311

هاتـف رقــم : 96666169
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 .
قي�ش بن علي بن عبدالـله البلو�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رونق عوتب احلديثة للتجارة �ش.م.م

يعلـن قي�ش بن علي بن عبدالـله البلو�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة رونق عوتب احلديثة 
وللم�سفـي   ، بالرقـم 1150941  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م  للتجارة 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
واليـة �سحار - حمافـظــة �سمال الباطنة

هاتـف رقــم : 92324969
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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اأحمد بن طالب بن اإبراهيم البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال الوقيبة الذهبية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن اأحمد بن طالب بن اإبراهيم البلو�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة رمال الوقيبة الذهبية 
 ،  1120905 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م  واملقاولت  للتجارة 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
 هاتـف رقــم : 99884558

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 .
�سليمان بن اأحمد بن �سيف العامري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج دبي املتميزة �ش.م.م

املتميزة  اأبراج دبي  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  العامري  �سيف  اأحمد بن  �سليمان بن  يعلـن 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1114322 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/4/22م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

واليـة قريات - حمافـظــة م�سقط
�ش.ب : 1608 ر.ب : 131
هاتـف رقــم : 94447848

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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حممد بن حارب بن عامر امل�سكري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سنع الرو�سة لتعبئة املياه �ش.م.م
يعلـن حممد بن حارب بن عامر امل�سكري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة م�سنع الرو�سة لتعبئة 
التفاق  وفقا   ،  6092071 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م  املياه 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 201٨/2/19م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
االأن�سب - واليـة بو�سر - حمافـظــة م�سقط

�ش.ب : 131 ر.ب : 113
هاتـف رقــم : 97100014

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 الومي�ش ال�ساطع �ش.م.م
يعلــن حممــد بن حــارب بن عامــر امل�سكري اأنـــه يقـــوم بت�سفـية �سركة الوميــ�ش ال�ساطـــع 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1621173 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 201٨/2/19م ، 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 : 

االأن�سب - واليـة بو�سر - حمافـظــة م�سقط
�ش.ب : 131 ر.ب : 113

هاتـف رقــم : 97100014
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة الوطنية لال�ستثمار �ش.م.م

يعلــن حممــد بن حــارب بن عامــر امل�سكري اأنـــه يقـــوم بت�سفـية ال�سركة الوطنية لال�ستثمار 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1040369 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 201٨/2/19م ، 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 : 

االأن�سب - واليـة بو�سر - حمافـظــة م�سقط
�ش.ب : 131 ر.ب : 113

هاتـف رقــم : 97100014
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 حروف واأرقام للخدمات والتعمري �ش.م.م
اأنـــه يقـــوم بت�سفـية �سركة حـــروف واأرقــــام  امل�ســكري  يعلــن حممــــد بن حــــارب بن عامــــر 
للخدمات والتعمري �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـــم 101٨669 ، 
ال�سركــــة فـي  ، وللم�سفـــي وحــده حـــق متثيــــل  املوؤرخ 201٨/2/19م  ال�سركاء  وفقا التفاق 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
االأن�سب - واليـة بو�سر - حمافـظــة م�سقط

�ش.ب : 131 ر.ب : 113
هاتـف رقــم : 97100014

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرابطة لال�ستثمار والتطوير �ش.م.م

يعلــن حممــد بن حــارب بن عامــر امل�سكري اأنـــه يقـــوم بت�سفـية �سركة الرابطة لال�ستثمار 
والتطوير �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1051052 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 201٨/2/19م ، وللم�سفـــي وحــده حـــق متثيــــل ال�سركــــة فـي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
االأن�سب - واليـة بو�سر - حمافـظــة م�سقط

�ش.ب : 131 ر.ب : 113
هاتـف رقــم : 97100014

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 الوليد للم�سوحات �ش.م.م
يعلــن حممــد بن حــارب بن عامــر امل�سكري اأنـــه يقـــوم بت�سفـية �سركة الوليد للم�سوحات 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 16٨3454 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 201٨/2/19م ، وللم�سفـــي وحــده حـــق متثيــــل ال�سركــــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
االأن�سب - واليـة بو�سر - حمافـظــة م�سقط

�ش.ب : 131 ر.ب : 113
هاتـف رقــم : 97100014

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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حمد بن علي بن حمد اجلعفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة حمد بن علي اجلعفري وولده للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلـن حمد بن علي بن حمد اجلعفري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة حمد بن علي اجلعفري 
وولـده للتجــارة واملقاوالت - تو�سيــة ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـــاري بالرقـــــم 
103٨20٨ ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 201٨/3/11م ، 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 : 
نيابة االأ�سخرة - واليـة جعالن بني بو علي - حمافـظــة جنوب ال�سرقية

هاتـف رقــم : 92021291
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
تركي بن بدر بن عبدالرزاق الغيالين

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تركي الغيالين للتجارة - تو�سية

الغيالين  تركي  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  الغيالين  عبدالرزاق  بن  بدر  بن  تركي  يعلـن 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1030294 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 201٨/4/9م ، 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 �سور - حمافظة جنوب ال�سرقية

هاتـف رقــم : 99386116
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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خالد بن �سعيد بن حمد ال�ساعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�ساعدي ال�ساملة - ت�سامنية
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة ال�ساعدي ال�ساملة -  يعلـن خالد بن �سعيد بن حمد ال�ساعدي 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1115591 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 201٨/3/10م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

الروي�ش - والية جعالن بني بو علي - حمافـظــة جنوب ال�سرقية 
هاتـف رقــم : 99465170

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
اأكرب بن كرمي بن داد �سمبيه الرئي�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال التكية �ش.م.م

يعلـن اأكرب بن كرمي بن داد �سمبيه الرئي�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة جبال التكية �ش.م.م ، 
، وللم�سفـي وحده حق متثيل  بالرقـم 1593714  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 : 
واليـة مطرح - حمافـظــة م�سقط

�ش.ب : 480 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 99226448

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 عبداللـه بن حممد الوهيبي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ورثة عبداللـه حممد �سامل الوهيبي �ش.م.م
عبدالـله  ورثة  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  الوهيبي  حممد  بن  عبداللـه  بن  حممد  يعلـن 
حممد �سامل الوهيبي �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1030965 ، 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 201٨/4/9م ، 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 - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 355 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 99431168

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
خمي�ش بن هالل بن خمي�ش الرا�سبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم الوافـي لالألعاب الت�سلية - ت�سامنية

يعلـن خمي�ش بن هالل بن خمي�ش الرا�سبي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة جنم الوافـي لالألعاب 
وفقا   ،  1215330 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - الت�سلية 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 201٨/3/1٨م ، 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 الكامل والوافـي - حمافـظــة جنوب ال�سرقية

�ش.ب : 30 ر.ب : 415
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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ح�سن بن علي بن حممد اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبدالهادي و�سركاه �ش.م.م
و�سركاه  عبدالهادي  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  اللواتي  حممد  بن  علي  بن  ح�سن  يعلـن 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1001443 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 201٨/1/22م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة مطرح - حمافـظــة م�سقط
�ش.ب : 982 ر.ب : 112

هاتـف رقــم : 95052000
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
علي بن حمد بن نا�سر العرميي\

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار املعايل احلديثة للتجارة - ت�سامنية

اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة دار املعايل احلديثة للتجارة  يعلـن علي بن حمد بن نا�سر العرميي 
- ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 11172٨3 ، 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 : 
�ش.ب : 145 ر.ب : 411

هاتـف رقــم : 96044118
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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را�سد بن مبارك بن را�سي امل�سكري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سهر �ش.م.م
يعلـن را�سد بن مبارك بن را�سي امل�سكري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة م�ساريع �سهر �ش.م.م , 
, وللم�سفـي وحده حق متثيل  بالرقـم 1139250  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلـة لدى 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 599 ر.ب : 114

هاتـف رقــم : 99763312
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 .
عمار بن اأحمد بن حم�سن اللواتي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع املو�سم املا�سي �ش.م.م

يعلـن عمار بن اأحمد بن حم�سن اللواتي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة م�ساريع املو�سم املا�سي 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1088429 , وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 435 ر.ب : 114

هاتـف رقــم : 99070066
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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يو�سف بن �سعيد بن علي اجله�سمي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء العا�سمة احلديثة �ش.م.م
العا�سمة  اأ�سواء  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  اجله�سمي  علي  بن  �سعيد  بن  يو�سف  يعلـن 
, وللم�سفـي  الـتجـاري بالرقـم 1075258  ال�سجـل  اأمانـة  , وامل�سجلـة لدى  احلديثة �ش.م.م 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 47 ر.ب : 120

هاتـف رقــم : 99202120
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 .
حممد بن جمعة بن �سامل اخل�سيبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منزيل خلدمات ال�سيانة املنزلية �ش.م.م

خلدمات  منزيل  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  اخل�سيبي  �سامل  بن  جمعة  بن  حممد  يعلـن 
ال�سيانة املنزلية �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1261803 , وفقا 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/24م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
واليـة ال�سيب - حمافـظــة م�سقط

�ش.ب : 81 ر.ب : 100
هاتـف رقــم : 95079760

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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ه�سام بن خليفة بن �سيف العادي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الإخاء الثالثي للتجارة �ش.م.م
يعلـن ه�سام بن خليفة بن �سيف العادي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة م�ساريع الإخاء الثالثي 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقــــم 1072329 ،  وللم�سفـــي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتـف رقــم : 92013444

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 .
عبدالرحمن بن �سعود بن �سيف الهميمي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهند�سية خلدمات الأمن وال�سالمة �ش.م.م 

يعلــن عبدالرحمن بن �سعود بن �سيف الهميمي اأنــه يقوم بت�سفـيـة �سركـة الهند�سية خلدمات 
الأمن وال�سالمة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـــم 1064348 ، وفقا 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/4/29م ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة 

علــى العنوان الآتـي :
ولية قريات - حمافظة م�سقط

هاتف رقم : 99434839
بادعــاءاتهـــــم �ســــد  ال�سركــــة للتقــــدم  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  كمــــا يدعــــوامل�سفـي مبوجـــب 
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

-196-



اجلريدة الر�سمية العدد )1245(

خليفة بن حمد بن مبارك الدوحاين
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلطوط الوطنية اجلديدة �ش.م.م
يعلـن خليفة بن حمد بن مبارك الدوحاين اأنــه يقـوم بت�سفـية �سركـة اخلطوط الوطنية 
اجلديدة �ش.م.م ، وامل�سجلة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1142772 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/5/6م ، وللم�سفــي وحــده حــــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى 

العنوان االآتـي :
اخل�شراء - والية ال�شويق 

�ش.ب : 449 ر.ب : 320
هاتف رقم : 95136068

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

اإميان بنت مياه بن علي البلو�شية
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مركز الطموح للت�شوق �ش.م.م
تعلـن اإميان بنت مياه بن علي البلو�سية اأنــها تقـوم بت�سفـية �سركـة مركز الطموح للت�سوق 
، وللم�سفــيــة وحــدها  الـتجاري بالرقـم 1015029  ال�سجل  اأمانـة  ، وامل�سجلة لـدى  �ش.م.م 
حــــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة 

االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
هاتف رقم : 99335022

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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حميد بن �شعيد بن علي البادي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة محمد بن م�شعود بن �شعيد البادي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلـن حميـد بن �سعيـد بن علي البادي اأنــه يقـوم بت�سفـيــة �سركـــة محمــد بــن م�سعــود بن 
�سعيد البادي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
8045135 ، وللم�سفــي وحــده حـق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
محافظة الربميي

هاتف رقم : 99362645
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

تامر بن حامد بن اأحمد �شليمان
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة محمد بن الرويعي بن �شهيل امل�شيخي واأخيه للتجارة - ت�شامنية

يعلـن تامر بن حامد بــن اأحمد �سليمان اأنــه يقـوم بت�سفـيـة �سركــة محمد بـن الرويعـي بن �سهيل 
الـتجــاري بالرقـــم  اأمانـــة ال�سجــل  لــدى  ، وامل�سجلــة  امل�سيخي واأخيــه للتجارة - ت�سامنية 
8048371 ، وللم�سفــي وحــده حـق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
محافظة الربميي

�ش.ب : 504 ر.ب : 512
هاتف رقم : 71189740

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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�شلطان بن �شيف بن �شامل الرواحي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأمكنة الوطنية للتعمري - تو�شية
يعلـن �سلطـان بـن �سيـف بــن �سالـم الرواحـي اأنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركـة االأمكنــة الوطنيــة 
للتعمري - تو�سية ، وامل�سجلة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1089032 ، وللم�سفــي 
وحــده حــــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
هاتف رقم : 99422273

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأمكنة احلديثة - تو�شية

يعلــن �سلطــان بــن �سيــف بن �سامل الرواحي اأنــه يقـوم بت�سفـية �سركـة االأمكنــة احلديثة - 
تو�سية ، وامل�سجلة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1087870 ، وللم�سفــي وحــده حــــق 
متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
هاتف رقم : 99422273

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 �شليمان بن عبداللـه اخلنجري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شم�ش الزمن املتكاملة - ت�شامنية
يعلـن عبداللـه بن �سليمان بن عبداللـه اخلنجري اأنــه يقـوم بت�سفـية �سركـة �سم�ش الزمن 
املتكاملة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1134986 ، وللم�سفــي 
وحــده حــــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
والية ال�شيب - محافظة م�شقط

�ش.ب : 123 ر.ب : 111
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

�شعيد بن محمد بن جمعة املعويل
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الت�شريف الوطنية �ش.م.م
يعلــن �سعيــد بن محمد بـن جمعــة املعولــي اأنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة م�ساريــع الت�سريـــف 
الوطنية �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1820540 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/1/28م ، وللم�سفــي وحــده حــــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى 

العنوان االآتـي :
روي - والية مطرح - محافظة م�شقط

�ش.ب : 222 ر.ب : 326
هاتف رقم : 96996848

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 �شعيد بن نا�شر ال�شرقي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة محمد بن �شعيد بن نا�شر ال�شرقي وولده للتجارة - تو�شية

يعلـن محمد بن �سعيد بن نا�سر ال�سرقي اأنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركة محمـد بــن �سعيــد بــن 
نا�سر ال�سرقي وولده للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــة لـدى اأمانــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 
3204405 ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
�ش.ب : 90 ر.ب : 319

هاتف رقم : 93308440
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

محمد بن خمي�ش بن حميد ال�شبلي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة وجه ال�شحراء للتجارة واملقاوالت - تو�شية
يعلن محمد بــن خميــ�ش بــن حميــد ال�سبلــي اأنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة وجــه ال�سحــــراء 
للتجارة واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلــة لـدى اأمانــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1035679 ، 
وللم�سفــي وحــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
�ش.ب : 859 ر.ب : 311
هاتف رقم : 92811844

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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خلف بن �شعيد بن �شيف املعمري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة خلف بن �شعيد بن �شيف املعمري واأوالده للتجارة - تو�شية

يعلن خلف بن �سعيد بن �سيف املعمري اأنــه يقــوم بت�سفـية �سركــة خلف بن �سعيد بن �سيف 
الـتجــاري بالرقــم  ال�سجـــل  اأمانــــة  لـــدى  ، وامل�سجلــة  املعمــري واأوالده للتجــارة - تو�سيــة 
3150933 ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
والية �شحم - محافظة �شمال الباطنة

�ش.ب : 934 ر.ب : 311
هاتف رقم : 95858976

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

نا�شر بن �شامل بن علي البادي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة محمد البادي و�شريكه للتجارة 
اأنــه يقــوم بت�سفـية �سركــة محمــد البــادي و�سريكـه  يعلن نا�سر بن �سامل بن علي البادي 
، وللم�سفــي وحــده  بالرقـم 1023514  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانــة  لـدى  ، وامل�سجلــة  للتجارة 
حــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
والية �شحم - محافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم : 96644413
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 املا�ش بن احلب�شي الفزاري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الت�شامن ال�شاملة للتجارة - ت�شامنية 
يعلن اإبراهيم بن املا�ش بن احلب�سي الفزاري اأنــه يقــوم بت�سفـية �سركــة الت�سامن ال�ساملة 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـدى اأمانــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1079101 ، وللم�سفــي 
وحــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
محافظة الربميي

�ش.ب : 669 ر.ب : 319
هاتف رقم : 99883381

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
محمد بن �شامل بن �شباح الرحبي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة محمد الرحبي و�شريكه للتجارة - تو�شية 

يعلن محمد بن �سامل بن �سباح الرحبي اأنــه يقــوم بت�سفـية �سركــة محمد الرحبي و�سريكه 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــة لـدى اأمانــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 8080852 ، وللم�سفــي 
وحــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
محافظة الربميي

هاتف رقم : 92186665
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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عبدالواحد بن حمد بن علي البلو�شي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روافد الظاهرة للتجارة - ت�شامنية 
اأنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركــة روافـــد الظاهــرة  يعلن عبدالواحد بن حمد بن علي البلو�سي 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـدى اأمانــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 8066442 ، وللم�سفــي 
وحــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
محافظة الربميي

هاتف رقم : 95950554
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

خالد بن بطي بن �شامل العربي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة خالد بن بطي بن �شامل العربي و�شريكه للتجارة - تو�شية 

يعلن خالد بن بطي بن �سامل العربي اأنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركــة خالد بن بطي بن �سامل 
الـتجـــاري بالرقـــم  اأمانــــة ال�سجـــل  ، وامل�سجلــة لـدى  العربي و�سريكه للتجــارة - تو�سيــة 
8024928 ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
محافظة الربميي

هاتف رقم : 92249292
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 محمد بن �ساملني النعيمي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابن �ساملني النعيمي و�سريكه للتجارة �ش.م.م 
يعلن اأحمد بن محمد بن �ساملني النعيمي اأنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركــة ابن �ساملني النعيمي 
 ، بالرقـــم 8068038  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــــة  لـدى  ، وامل�سجلــة  و�سريكه للتجارة �ش.م.م 
وللم�سفــي وحــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
محافظة الربميي

�ش.ب : 38 ر.ب : 512
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 ثاين بن �سيف الها�سمي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املالذ املتحدة �ش.م.م 
اأنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركــة املالذ املتحدة �ش.م.م ،  يعلن علي بن ثاين بن �سيف الها�سمي 
وامل�سجلــة لـدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1024694 ، وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 
اأمام الغـري ، وعلى  2018/4/22م ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :

والية الكامل والوافـي - محافظة جنوب ال�سرقية
�ش.ب : 3683 ر.ب : 112

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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ن�سر بن م�سلم بن �سامل الفار�سي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يو�سف ون�سر للتجارة �ش.م.م 
للتجارة  �سركــة يو�سف ون�سر  يقــوم بت�سفية  اأنــه  الفار�سي  �سامل  يعلن ن�سر بن م�سلم بن 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1069889 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/25م ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

الآتـي :
هاتف رقم : 94108576

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 االأ�سواء للتجارة �ش.م.م 

يعلن ن�سر بن م�سلم بن �سامل الفار�سي اأنــه يقــوم بت�سفية �سركــة الأ�سواء للتجارة �ش.م.م ، 
وامل�سجلة لـدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 4099133 ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــــل 
ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي 

تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
هاتف رقم : 94108576

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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محمود بن خلفان بن �سليم العرميي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�ستقبل لالإنارة �ش.م.م
يعلــن محمــود بـن خلفــان بن �سليم العرميـي اأنــه يقــوم بت�سفية �سركــة امل�ستقبل لالإنـارة 
، وللم�سفــي وحــده  الـتجـــاري بالرقــــم 1187271  اأمانـة ال�سجـــل  ، وامل�سجلــة لدى  �ش.م.م 
حــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
هاتف رقم : 99212102

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

�سامل بن خليفة بن �سامل الغيالين
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل الغيالين و�سريكه للتجارة - ت�سامنية 
يعلن �سامل بن خليفة بن �سامل الغيالين اأنــه يقــوم بت�سفية �سركــة �سامل الغيالين و�سريكه 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1067701 ، وفقا 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/4/23م ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة 

علــى العنوان الآتـي :
�ش.ب : 127 ر.ب : 416
هاتف رقم : 92189753

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 �سيف بن خمي�ش ال�سنيدي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سوامخ جعالن للتجارة �ش.م.م
يعلن حمد بن �سيف بن خمي�ش ال�سنيدي اأنــه يقــوم بت�سفية �سركــة �سوامخ جعالن للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 4108620 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/20م ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

الآتـي :
�سيح قريحة - والية جعالن بني بو علي - محافظة جنوب ال�سرقية

هاتف رقم : 99593366
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 حمد بن نا�سر العرميي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة علي ونا�سر اأبناء حمد بن نا�سر العرميي للتجارة - ت�سامنية

يعلن علي بن حمد بن نا�سر العرميي اأنــه يقوم بت�سفية �سركــة علي ونا�سر اأبناء حمد بن 
الـتجـــاري بالرقـــم  ال�سجـــل  اأمانــــة  ، وامل�سجلــة لـدى  نا�سر العرميي للتجارة - ت�سامنية 
1212743 ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
هاتف رقم : 96044118

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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�سعيد بن �سامل بن �سعيد احلكماين
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدوحة العربية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن �سعيد بن �سامل بن �سعيد احلكماين اأنــه يقــوم بت�سفية �سركــة الدوحة العربية للتجارة 
واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1843982 ، وفقا 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/4/21م ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة 

علــى العنوان الآتـي :
والية الكامل والوافـي - محافظة جنوب ال�سرقية

�ش.ب : 1170 ر.ب : 112
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

عبدالعزيز بن ثني بن عامر ال�سلطي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأطالل العفية املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن عبدالعزيز بن ثني بن عامر ال�سلطي اأنــه يقــوم بت�سفية �سركــة اأطالل العفية املتحدة 
للتجارة واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1124627 ،

فــي  ال�سركـــة  حــق متثيــــل  وحــده  وللم�سفــي   ، 2018/2/22م  املوؤرخ  ال�سركاء  وفقا لتفاق 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال 

ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
هاتف رقم : 99007033

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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�سعيد بن محمد بن خمي�ش امل�سرفـي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سافح للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
للتجارة  ال�سافح  �سركــة  بت�سفية  يقــوم  اأنــه  امل�سرفـي  خمي�ش  بن  محمد  بن  �سعيد  يعلن 
واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1082863 ،  وللم�سفــي 
وحــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
هاتف رقم : 99377781

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 حمد الها�سمي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفلك للم�ساريع التجارية �ش.م.م
يعلن علي بن �سعيد بن حمد الها�سمي اأنه يقــوم بت�سفية �سركــة الفلك للم�ساريع التجارية 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1237811 ، وفقـــا لتفاق ال�سركاء 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فــي  ال�سركـــة  حــق متثيــــل  وحــده  وللم�سفــي   ، 2018/2/4م  املوؤرخ 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

الآتـي :
روي - محافظة م�سقط
�ش.ب : 66 ر.ب : 412

هاتف رقم : 99005800
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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يحيى بن م�سلم بن �سامل الفار�سي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سهم للعقارات �ش.م.م 
يعلن يحيى بن م�سلم بن �سامل الفار�سي اأنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركــة ال�سهم للعقارات �ش.م.م ،
وامل�سجلــة لـدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1795694 ، وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 
اأمام الغـري ، وعلى  2018/3/25م ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :

هاتف رقم : 99355477
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 طيور ودام للتجارة -ت�سامنية 

يعلــن يحيــى بن م�سلــم بن �سالــم الفار�ســي اأنــه يقوم بت�سفـيـة �سركـة طيور ودام للتجارة -
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـــم 1159852 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فــي  ال�سركـــة  حــق متثيــــل  وحــده  وللم�سفــي   ، 2018/4/1م  املوؤرخ 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

الآتـي :
هاتف رقم : 99355477

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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جمال بن �سعيد بن محمد املطاعني
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رموز املنجرد -تو�سية 
يعلــن جمال بن �سعيد بن محمد املطاعني اأنــه يقوم بت�سفـيـة �سركـة رموز املنجرد -تو�سية ،

وامل�سجلــة لـدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـــم 1180898 ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــــل 
ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي 

تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
والية جعالن بني بو ح�سن - محافظة جنوب ال�سرقية

�ش.ب : 200 ر.ب : 415
هاتف رقم : 99225199

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

�سعيد بن علي بن �سعيد ال�سناين
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمد بن نا�سر بن جمعة ال�سناين و�سركاه �ش.م.م 
يعلــن �سعيد بن علي بن �سعيد ال�سناين اأنــه يقوم بت�سفـيـة �سركـة حمد بن نا�سر بن جمعة 
ال�سناين و�سركاه �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـــم 1291864 ، وفقا 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/4/25م ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة 

علــى العنوان الآتـي :
اخلو�ش - والية ال�سيب - محافظة م�سقط

هاتف رقم : 93667773
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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مرت�سى بن محمد بن علي اللواتي 
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سهول للخدمات �ش.م.م 
للخدمات  ال�سهول  �سركـة  بت�سفـيـة  يقوم  اأنــه  اللواتي  بن علي  بن محمد  يعلــن مرت�سى 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـــم 1583581 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2017/12/19م ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

الآتـي :
�ش.ب : 140 ر.ب : 112

 هاتف رقم : 99321763
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

بدر بن حميد بن محمد امل�سلمي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خليج الو�سطى للتجارة - تو�سية 
يعلــن بدر بن حميد بن محمد امل�سلمي اأنــه يقوم بت�سفـيـة �سركـة خليج الو�سطى للتجارة - 
تو�سية ، وامل�سجلــة لـدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـــم 1096786 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فــي  ال�سركـــة  حــق متثيــــل  وحــده  وللم�سفــي   ، 2018/3/4م  املوؤرخ 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

الآتـي :
هاتف رقم : 97336333

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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�صامي بن اأحمد بن عبداللـه ال�صقعبي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة روائع ال�صجايا للتجارة �ش.م.م 
اأنــه يقوم بت�سفـيـة �سركــة روائع ال�سجايا  يعلــن �سامــي بن اأحمــد بــن عبداللـه ال�سقعبــي 
اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـــم 1194864 ، وللم�سفــي  للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى 
وحــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
�ش.ب : 1139 ر.ب : 311
هاتف رقم : 94092302

بادعــاءاتهـــــم �ســــد  ال�سركــــة للتقــــدم  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  كمــــا يدعــــوامل�سفـي مبوجـــب 
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�صفــي

مرمي بنت نا�صر بن علي العمريية
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة العمريي احلديثة - تو�صية 
تعلــن مرمي بنت نا�سر بن علي العمريية اأنــها تقوم بت�سفـيـــة �سركـــة العمريي احلديثة - 
تو�سية ، وامل�سجلــة لـدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـــم 1020429 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/4/17م ، وللم�سفــية وحــدها حــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

الآتـي :
والية بو�صر - محافظة م�صقط

�ش.ب : 296 ر.ب : 111
هاتف رقم : 97710077

كمــــا تدعــــوامل�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�صفــية
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يحيى بن �صامل بن �صليمان اجلهوري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جيل للمفرو�صات �ش.م.م 
يعلــن يحيى بن �سامل بن �سليمان اجلهوري اأنــه يقــوم بت�سفـيـــة �سركـة جيــل للمفرو�ســات 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـــم 1052019 ، وللم�سفــي وحــده حــق 
متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور 

التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
�ش.ب : 29 ر.ب : 102

هاتف رقم : 92868684
بادعــاءاتهـــــم �ســــد  ال�سركــــة للتقــــدم  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  كمــــا يدعــــوامل�سفـي مبوجـــب 
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�صفــي 

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بناء االأر�ش �ش.م.م 

يعلــن يحيى بن �سامل بن �سليمان اجلهوري اأنــه يقــوم بت�سفـيـــة �سركـة بناء الأر�ش �ش.م.م ، 
وامل�سجلــة لـدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـــم 1012571 ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــــل 
ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي 

تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
�ش.ب : 29 ر.ب : 102

هاتف رقم : 92868684
بادعــاءاتهـــــم �ســــد  ال�سركــــة للتقــــدم  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  كمــــا يدعــــوامل�سفـي مبوجـــب 
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�صفــي
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�سامل بن ب�سري بن �سعيد الزيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سامل بن ب�سري  وب�سري بن �سعيد الزيدي للتجارة - ت�سامنية

يعلــن �سامل بن ب�سري بن �سعيد الزيدي اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركة �سامل بن ب�سري وب�سري بن 
�سعيــد الزيـــدي للتجـــارة - ت�سامنيـــة , وامل�سجلــــة لدى اأمانــــــة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقـــم 
7003773 , وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/4/24م , وللم�سفي وحده 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 : 
واليـة ينقل - حمافظة الظاهرة

هاتـف رقــم : 99361619
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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

هدى بنت مرهون بن جمعة ال�سندودية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يا�سمني ال�سرق التجارية - ت�سامنية
تعلــن هــدى بنت مرهــون بن جمعة ال�سندوديــة اأنــها تقـــوم بت�سفـيــة �سـركــة يا�سميـن ال�ســرق 
التجاريـــــة - ت�سامنيـــة , وامل�سجلــــة لـــدى اأمــانـــة ال�سـجــــل الـتجـــاري بالرقــــم 1040698 , 
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 : 327 ر.ب : 511 
هاتـف رقــم : 92172631

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــــالن دائنــــي ال�سركــــــة للتقــــــدم بادعــاءاتهـــــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــية
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حمد بن نا�سر بن �سامل املحمودي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط حمراء الدروع للتجارة �ص.م.م
يعلـن حمد بن نا�سر بن �سامل املحمودي اأنـــه يقــــوم بت�سفـية �سركــــــــة خط حمراء الدروع 
وللم�سفـي   ,  7072627 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   , �ش.م.م  للتجارة 
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 : 
�ص.ب : 65 ر.ب : 511 

هاتـف رقــم : 99444300
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

فهد بن �سامل بن خلف العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حدائق الواعدة للتجارة - ت�سامنية
يعلن فهد بن �سامل بن خلف العربي اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة حدائق الواعدة للتجارة - 
ت�سامنية , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـــل التجـــاري بالرقــــم 1122686 , 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 : 
�ص.ب : 155 ر.ب : 516 
هاتـف رقــم : 99751951

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�سامل بن �سهيل بن مبارك العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو �سهيل العلوي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية
يعلـــــن �سالـــم بن �سهيــل بن مبــارك العلــوي اأنـه يقـــوم بت�سفـيـــة �سركــــة اأبــو �سهيــل العلـــوي 
و�سريكه للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـــل التجـــاري بالرقــــم 7062397 , 
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 : 
�ص.ب : 89 ر.ب : 500 

هاتـف رقــم : 92574831
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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 �سامل بن �سعيد العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رياح اجلنوب املتكاملة �ص.م.م
يعلـن خالد بن �سامل بن �سعيد العربي اأنـه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركــــة رياح اجلنوب املتكاملة 
, وفــقـــا التفــاق  بالــرقـــــم 1150845  الـتجاري  ال�سجــــل  اأمــانـــة  لــــــدى  , وامل�سجلــــــة  �ش.م.م 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   , 2018/3/12م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
والية ال�سيب

�ص.ب : 17 ر.ب : 515 
هاتـف رقــم : 94200333

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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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جمال بن دو �سمبيه بن �سفر البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة مرتفعات النجد للحج والعمرة واملقاوالت �ص.م.م

اأنـه يقـوم بت�سفـيــة �سركة مرتفعات النجد  يعلــن جمال بن دو �سمبيه بن �سفر البلو�سي 
للحج والعمرة واملقاوالت �ش.م.م , وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1792911 
, 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 : 
هاتف رقم : 99341484

كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجــــب هــــــذا االإعــــــالن دائنــــي ال�سركــــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

حممد بن را�سد بن حمد الغافري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التمكني املتحدة �ص.م.م
يعلـن حممد بن را�سد بن حمد الغافري اأنه يقـوم بت�سفـية �سركـة التمكني املتحدة �ش.م.م , 
وامل�سجلـــة لــدى اأمانــــــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بـــالـرقــــــــم 1093887 , 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 : 
�ص.ب : 147 ر.ب : 119 

هاتـف رقــم : 99417777 - 99153332
كمــــا يدعــــــو امل�سفــي مبوجــــب هـــــذا االإعـــــالن دائنــــي ال�سركــــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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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جواد بن حم�سن بن علي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطرح للحا�سب االآيل - ت�سامنية
يعلـن جواد بن حم�سن بن علي  اأنه يقـوم بت�سفـية �سركـة مطرح للحا�سب االآيل - ت�سامنية , 
وامل�سجلـــة لــدى اأمانــــــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بـــالـرقــــــــم 1720805 , 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 : 
حمافظة م�سقط

�ص.ب : 345 ر.ب : 100 
هاتـف رقــم : 99338678

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

عبداللـه بن �سوين احلو�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطعم ال�ساج �ص.م.م
يعلــــن عبداللــــه بن �سويـــن احلو�سنــي اأنـه يقـــــوم بت�سفـيـــة �سركــة مطعـــم ال�ساج �ش.م.م , 
وامل�سجلـــة لــــدى اأمــانـــة ال�سجــــل الـتجـاري بالــرقم 1347551 , وفقا التفاق ال�سركـــاء املوؤرخ 
وعلـــى   , الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   , 2018/1/24م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

الوادي الكبري  - حمافظة م�سقط
�ص.ب : 188 ر.ب : 117 
هاتـف رقــم : 99345555

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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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زهري بن عبداللـه بن �سامل اخلنجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع زهري اخلنجري احلديثة �ص.م.م
يعلـــن زهيـــر بن عبداللــــه بن �سالـــم اخلنجــري اأنـــه يقـــــوم بت�سفـيـــة �سركـــة م�ساريع زهري 
اخلنجـــري احلديثــــة �ش.م.م , وامل�سجلـــة لدى اأمـانـــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـم 1143703 , 
وفقــــا التفــــاق ال�سركــــــاء املــــوؤرخ 2018/3/12م , وللم�سفـــي وحـــده 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 : 
هاتـف رقــم : 99362220

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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

عارف بن خليفة بن حممد اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة ال�سريعة للتجارة - ت�سامنية
يعلــن عـــارف بن خليفــة بن حممــد اجلابـــري اأنـه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركـــــة واحــة ال�سريعـــة 
 , بالــرقــــــــم 8050368  الـتجــــــاري  ال�سجــــل  اأمــانـــة  لــــدى  وامل�سجلـــة   , ت�سامنية   - للتجارة 
وللم�سفـــــي 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 : 
حمافظة الربميي

�ص.ب : 221 ر.ب : 512 
هاتـف رقــم : 96016280

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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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عبداحلميد بن علي بن حممد البلو�سي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الواحة ال�سغرية للتجارة - تو�سية
يعلن عبداحلميد بن علي بن حممد البلو�سي  اأنـه يقـــوم بت�سفـية �سركــة الواحة ال�سغرية 
للتجارة - تو�سية , وامل�سجــلـة لــدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1082813 , 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 : 
حمافظة الربميي

�ص.ب : 372 ر.ب : 512 
هاتـف رقــم : 92659491

كمــــا يدعــــو امل�سفــــي مبوجـــــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــــدم بادعــاءاتهــــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة الربميي العاملية �ص.م.م

يعلــن عبداحلميــد بن علــي بن حممــد البلو�سـي اأنـه يقـــوم بت�سفـية �سركــة واحة الربميي 
العامليــة �ش.م.م , وامل�سجــلـة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــــم 1031770 , وللم�سفــــي 
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 : 
حمافظة الربميي

�ص.ب : 372 ر.ب : 512 
هاتـف رقــم : 92659491

كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــــالن دائنــي ال�سركــــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�سلطان بن �سامل بن خليفة الكعبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلويف االأهلية �ص.م.م
 , االأهلية �ش.م.م  اأنه يقوم بت�سفيـة �سركـة اجلويف  الكعبي  �سلطان بن �سامل بن خليفة  يعلـن 
حق  وحده  وللم�سفـي   ,  1063233 بالرقــــم  الـتجــــــاري  ال�سجــــل  اأمانـــــــة  لـــدى  وامل�سجلــــــة 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
حمافظة الربميي

�ص.ب : 30 ر.ب : 518 
هاتـف رقــم : 99775999

كمــــا يدعــــــو امل�سفــــي مبوجـــــب هـــــذا االإعــــالن دائنــــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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

�سعيد بن �سليمان بن �سعيد القريني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طموح اخلليج احلديثة للتجارة �ص.م.م
يعلـن �سعيد بن �سليمان بن �سعيد القريني اأنه يقـــوم بت�سفيـة �سـركـة طموح اخلليج احلديثة 
للتجارة �ش.م.م , وامل�سجلــــــة لـــدى اأمانـــــــة ال�سجــــل الـتجــــــاري بالرقــــم 1171725 , 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 �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

هاتـف رقــم : 99049933
كمــــا يدعــــــو امل�سفـــي مبوجـــــب هــــــذا االإعـــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهــــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اأحمد بن جمعة بن عبداللـه الربيكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهدف املتميز للتجارة واملقاوالت �ص.م.م
يعلـن اأحمد بن جمعة بن عبداللـه الربيكي اأنه يقـــوم بت�سفيـة �سـركـة الهدف املتميز للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م , وامل�سجلــــــة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1117112 , 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 : 386 ر.ب : 319 
هاتـف رقــم : 92236222

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع م�سقط للم�ساريع املتميزة �ص.م.م

يعلـــن اأحمـــد بن جمعـــة بن عبداللـــه الربيكـــي اأنه يقـــــوم بت�سفيـــة �سـركـــة روائــع م�سقــــــط 
 , الـتجاري بالرقـم 1249394  ال�سجــــل  اأمانة  , وامل�سجلــــــة لـدى  املتميزة �ش.م.م  للم�ساريع 
, 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 : 152 ر.ب : 114 
هاتـف رقــم : 95070086

كمــــا يدعــــــو امل�سفــــي مبوجـــــب هــــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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حمد بن �سامل بن مرهون املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النيل الدولية للتجارة واملقاوالت �ص.م.م
يعلــن حمد بن �سامل بن مرهون املعمري اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركة النيل الدولية للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م , وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقـم 3316777 , 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 �سحار - مركز الوالية 

�ص.ب : 646 ر.ب : 311
هاتف رقم : 99341414

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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

�سعيد بن �سامل بن �سالح الربيكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سعيد بن �سامل بن �سالح الربيكي وولده للتجارة - ت�سامنية

يعلن �سعيد بن �سامل بن �سالح الربيكي اأنــه يقوم بت�سفية �سـركـة �سعيد بن �سامل بن �سالح 
الربيكي وولده للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 
3140857 , 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 : 
هاتـف رقــم : 92464490

كمــــا يدعــــــو امل�سفــــي مبوجـــــب هــــذا االإعــــــالن دائنــــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�سلطان بن حمدان بن عامر ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة حمدان بن عامر بن �سعيد ال�سبلي وولده �سلطان - ت�سامنية

يعلن �سلطان بن حمدان بن عامر ال�سبلي اأنـه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركة حمدان بن عامر بن 
الـتجــــــاري  ال�سجــــل  اأمــانـــــة  لــــدى  وامل�سجلـــة   , ت�سامنية   - �سلطان  وولده  ال�سبلي  �سعيد 
بالــرقــــــم 3170799 , 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 : 

حمافظة الربميي
�ص.ب : 398 ر.ب : 512 
هاتـف رقــم : 92772243

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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

جا�سم بن عبدالرزاق بن دروي�ص البدري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة البدري و�سركاوؤه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن جا�سم بن عبدالرزاق بن دروي�ش البدري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـة البدري و�سركاوؤه 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1044647 , 
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 : 
�ص.ب : 87 ر.ب : 811

هاتف رقم : 99444700
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اأحمد بن �سليمان بن حممد ال�سحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة احلرف للتجارة - ت�سامنية
احلرف  جوهرة  �سركة  بت�سفـية  يقوم  اأنــــه  ال�سحي  حممد  بن  �سليمان  بن  اأحمد  يعلـــن 
للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلـة لـدى اأمـانة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقـم 9011412 , 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 : 195 ر.ب : 811 
هاتـف رقــم : 99126337

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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

اإ�سماعيل بن اإبراهيم بن علي ال�سحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خ�سب العاملية للخدمات والتجارة �ص.م.م
العاملية  خ�سب  �سركــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  ال�سحي  علي  بن  اإبراهيم  بن  اإ�سماعيل  يعلن 
للخدمات والتجارة �ش.م.م , وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 9014713 , وفقا 
التفاق ال�سركـــاء املوؤرخ 2018/4/9م , 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 خ�سب - حمافظة م�سندم 

�ص.ب : 252 ر.ب : 811
هاتـف رقــم : 99339696

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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

-227-



اجلريدة الر�سمية العدد )1245(

هالل بن جمعة بن �سامل النجا�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ك�سب �ص.م.م
يعلن هالل بن جمعـــة بن �سامل النجا�سي اأنه يقــوم بت�سفـية �سركة م�ساريع ك�سب �ش.م.م , 
حق  وحــــده  وللم�سفــــي   ,  1785940 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجـــــل  اأمـانـة  لــدى  وامل�سجلـــة 
متثيـــل ال�سركـة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 99244433

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

علي بن حمد بن نا�سر العرميي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوم النعائم املتحدة للتجارة - ت�سامنية
يعلن علــــي بن حمــد بن نا�ســر العرميــي اأنه يقـــوم بت�سفيــة �سركــة جنــوم النعائـــم املتحدة 
 ,  1120193 بالرقــــــــم  الـتجـــــاري  ال�سـجــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلـــــة   , ت�سامنية   - للتجارة 
وللم�سفـي وحــده حـق متثيــل ال�سركــة فـــي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر , وعلى اجلميـع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
�ص.ب : 199 ر.ب : 411  
هاتـف رقــم : 96044118

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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 جمعة بن رم�سان البلو�سي  
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البيوت العامرة الدولية �ص.م.م
اأنه يقــــــوم بت�سفية �سركـــة البيوت العامرة  يعلن �سليمان بن جمعة بن رم�سان البلو�سي 
الدولية �ش.م.م , وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سـجــل الـتجـاري بالرقـم 1048419 , وللم�سفــــي 
وحده حق متثيـل ال�سركة فـــي الت�سفيـة اأمـام الغـــيــر , وعلـــى اجلميــــــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
�ص.ب : 2211 ر.ب : 111  
هاتـف رقــم : 98233752

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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

�سعيد بن عبدالرحمن بن جمعة املخيني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سعيد بن عبدالرحمن بن جمعة املخيني و�سريكه للتجارة �ص.م.م

اأنه يقــــــوم بت�سفية �سركـــــــة �سعيـــــد بن  يعلن �سعيــد بن عبدالرحمـــن بن جمعـــة املخينــي 
عبدالرحمن بن جمعة املخيني و�سريكه للتجارة �ش.م.م , وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سـجــل 
الـتجـاري بالرقـم 3235645 , وفقا التفاق ال�سركـــاء املوؤرخ 2018/5/3م , وللم�سفـي وحده 
, وعلـــى اجلميــــــع مراجعة امل�سفـي فـي  اأمام الغـــري  حق متثيــــل ال�سركـــــة فـــي الت�سفيـــــة 

كافـة االأمــــور التـــــي تتعلــــق باأعمـــال ال�سركـــة علـــى العنوان االآتـي :
�ص.ب : 3 ر.ب : 425  

هاتـف رقــم : 99453643
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�سامل بن عبداللـه بن خامت املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة ابن املعمري و�سريكه للتجارة واملقاوالت  - ت�سامنية

يعلـن �سامل بن عبداللـه بن خامت املعمري اأنــه يقـوم بت�سفيــة �سركـة ابن املعمري و�سريكه 
للتجارة واملقاوالت  - ت�سامنية , وامل�سجلة لــدى اأمانـة ال�سـجـل الـتجـاري بالرقـم 4091027 , وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/4/17م , وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة 
اأمـــام الغـــيـــر , وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
والية الكامل والوافـي - حمافظة جنوب ال�سرقية

�ص.ب : 112 ر.ب : 412
هاتـف رقــم : 99434656

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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

فاطمة بنت خليفة بن علي الها�سمية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فتيات املعمورة للتجارة - ت�سامنية
تعلــن فاطمــة بنت خليفــة بن علـــي الها�سميــة اأنــها تقـــوم بت�سفـيـــة �سـركــة فتيـــات املعمـــورة 
للتجـــارة - ت�سامنيـــة , وامل�سجلـــــــة لـــدى اأمــانـــــة ال�سـجـل الـتجـاري بالرقــم 4093127 , وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/4/17م , 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 الكامل والوافـي - حمافظة جنوب ال�سرقية

�ص.ب : 61 ر.ب : 412
هاتـف رقــم : 98000285

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــــالن دائنــــي ال�سركــــــة للتقــــــدم بادعــاءاتهـــــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــية
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�سامية بنت �سعيد بن خلفان الندابية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع نور احلياة املتميزة �ص.م.م
تعلــن �سامية بنت �سعيد بن خلفان الندابية اأنــها تقـــوم بت�سفـيــة �سـركــة م�ساريع نور احلياة 
املتميزة �ش.م.م , وامل�سجلــــة لـــدى اأمــانـــة ال�سـجــــل الـتجـــاري بالرقــــم 1160473 , 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 :
املوالح اجلنوبية - والية ال�سيب

�ص.ب : 469 ر.ب : 130 
هاتـف رقــم : 92100355

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــــالن دائنــــي ال�سركــــــة للتقــــــدم بادعــاءاتهـــــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــية

غالية بنت نا�سر بن �سعيد احلارثية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غالية وح�سينة للتجارة - ت�سامنية
وح�سينة  غالية  �سـركــة  بت�سفـيــة  تقـــوم  اأنــها  احلارثية  �سعيد  بن  نا�سر  بنت  غالية  تعلــن 
 ,  1575333 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سـجــــل  اأمــانـــة  لـــدى  وامل�سجلــــة   , ت�سامنية   - للتجارة 
وفــقـــا التفــاق ال�سركاء املوؤرخ 2017/12/20م , 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 :
اخلو�ص - والية ال�سيب

�ص.ب : 1286 ر.ب : 111 
هاتـف رقــم : 99437763

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــــالن دائنــــي ال�سركــــــة للتقــــــدم بادعــاءاتهـــــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــية
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فهد بن �سامل بن حممد الغافري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنائن القرية للتجارة واملقاوالت �ص.م.م
يعلن فهد بن �سامل بن حممد الغافري اأنه يقــــــوم بت�سفية �سركـــة جنائن القرية للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م , وامل�سجلــة لـدى اأمانــة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم 1733702 , وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/11م , وللم�سفــــي وحـــــده حــــــــق متثيــــــل ال�سركـــة فـــي الت�سفيــــــة 
باأعمال  تتعلـق  التــي  االأمـور  كافـة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميــــــع  وعلـــى   , الغـــيـــــــر  اأمــام 

ال�سركة على العنوان االآتـي :
�ص.ب : 620 ر.ب : 113 
هاتـف رقــم : 99357450

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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

�سعود بن نا�سر بن حمد ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سبحه و�سركاها للتجارة �ص.م.م
يعلـــن �سعود بن نا�سر بن حمد ال�سبلي اأنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة م�ساريع �سبحه و�سركاها 
للتجارة �ش.م.م , وامل�سجلـــــة لـدى اأمانــة ال�سـجل الـتجاري بالرقــم 1778889 , 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 : 97791228

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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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هيثم بن حممد بن حمود البو�سافـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احللول الرقمية املتكاملة �ص.م.م
اأنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة احللول الرقمية  يعلـــن هيثم بن حممد بن حمود البو�سافـي 
وفــقـــا   , بالرقـــــم 1097555  الـتجـــاري  ال�سـجـــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�سجلـــــة   , املتكاملة �ش.م.م 
التفــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/4/30م , 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 مطرح - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 1283 ر.ب : 114 
هاتـف رقــم : 98838822

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

عبداللـه بن خمي�ص بن �سليم العوي�سي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيب اجلزيرة املتحدة - تو�سية
اأنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة طيب اجلزيرة  العوي�سي  يعلـــن عبداللـه بن خمي�ش بن �سليم 
املتحدة - تو�سية , وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانـــــة ال�سـجـل الـتجاري بالرقــم 1048633 , 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 : 116 ر.ب : 414 
هاتـف رقــم : 99844551

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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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را�سد بن نا�سر بن �سعيد املزروعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأفكار احلرة �ص.م.م
يعلن را�سد بن نا�سر بن �سعيد املزروعي اأنـــه يقـوم بت�سفـية �سركــة االأفكار احلرة �ش.م.م , 
وامل�سجلـة لدى اأمــانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1119828 , وفــقــــا التفــاق ال�سركاء املوؤرخ 
وعلـــى   , الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـــي   , 2018/2/18م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

اخلوير - بناية بن حم - الطابق االأر�سي - مكتب رقم : 1
�ص.ب : 1188 ر.ب : 133 

هاتـف رقــم : 99251044 - 97351122
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العمران العاملية �ص.م.م

يعلن را�سد بن نا�سر بن �سعيد املزروعي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـة العمران العاملية �ش.م.م , 
وامل�سجلـة لدى اأمــانــــة ال�سجــــل الـتجـاري بالرقـم 1050208 , وفــقــــا التفــاق ال�سركاء املوؤرخ 
وعلـــى   , الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـــي   , 2018/2/18م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

اخلوير - بناية بن حم - الطابق االأر�سي - مكتب رقم : 1
�ص.ب : 1188 ر.ب : 133 

هاتـف رقــم : 99251044 - 97351122
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اأحمد بن �سيف بن �سعيد العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف العامري و�سركاه للتجارة - ت�سامنية
يعلن اأحمد بن �سيف بن �سعيد العامري اأنه يقـــوم بت�سفية �سركــــة �سيف العامري و�سركاه 
للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم 1403001 , وللم�سفي 
وحـــده حـــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر , وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
هاتـف رقــم : 90100011

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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 �سعيد بن خمي�ص االأبروي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلارثي وال�سق�سي للتجارة والت�سويق �ص.م.م
يقـوم بت�سفـية �سركة احلارثي وال�سق�سي  اأنه  االأبروي  �سعيد بن خمي�ش  يعلن �سالح بن 
 ,  1609645 بـالرقم  الـتجـاري  ال�سـجل  اأمـانة  لـدى  وامل�سجلـة   , �ش.م.م  والت�سويق  للتجارة 
فـي  ال�سركة  متثيــل  حق  وحده  وللم�سفي   , 2018/5/7م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفـــاق  وفقــــا 
تتعلـق  التــي  االأمـور  كافـة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميـع  وعلى   , الغـــيـــر  اأمـــام  الت�سفيــــة 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
�ص.ب : 252 ر.ب : 113 
هاتـف رقــم : 95087699

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�سامل بن نا�سر بن علي الغ�سيني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل وغريب للتجارة - ت�سامنية
يعلــن �سامل بن نا�سر بن علي الغ�سيني اأنـه يقـــوم بت�سفـية �سركــة �سامل وغريب للتجارة - 
, وفقـــــــا التفـــــاق  الـتجــــاري بالرقــــم 1472500  ال�سـجــــل  اأمانـة  , وامل�سجلة لدى  ت�سامنية 
ال�سركــــــاء املـــوؤرخ 2018/2/21م , وللم�سفـــي وحـــده حـــق متثيــــل ال�سركــــــة فـي الت�سفيــــة 
اأمـــام الغري , وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
حمافظة م�سقط

هاتـف رقــم : 99468457
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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

يو�سف بن حممد بن حممد جعفر 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكونية املتكاملة �ص.م.م
املتكاملة  الكونية  �سركــة  بت�سفـيـــة  يقــوم  اأنــه  جعفر  حممد  بن  حممد  بن  يو�سف  يعلــن 
�ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم 1168834 , وفقــا التفــاق ال�سركـــاء 
 , اأمــام الغـري  املـــوؤرخ 2018/3/7م , وللم�سفـــي وحــده حـــق متثيــــل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركة علــى العنوان 

االآتـي : 
روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط 

هاتـف رقــم : 99250001
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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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جمعة بن نا�سر بن علي الغ�سيني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سامل وجمعة اأبناء نا�سر الغ�سيني للتجارة - ت�سامنية

يعلـــن جمعة بن نا�سر بن علي الغ�سيني اأنـــه يقـــــوم بت�سفـيـــة �سركـــــة �سامل وجمعة اأبناء 
اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم  نا�سر الغ�سيني للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلــة لـــدى 
املـــوؤرخ 2018/2/21م , وللم�سفـي وحده حق متثيل  1421085 , وفقـــــــا التفـــــاق ال�سركــــــاء 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
حمافظة م�سقط

هاتـف رقــم : 98877554
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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 علي بن خمي�ص البادري 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة مركز التميز للربجميات احلرة واملفتوحة امل�سدر �ص.م.م

التميز  مركز  �سركــــــة  بت�سفيــــة  يقـــــوم  اأنــه  البادري  خمي�ش  بن  علي  بن  �سامل  يعلــن 
الـتجــاري  ال�سـجـل  اأمانة  لدى  وامل�سجلــة   , �ش.م.م  امل�سدر  واملفتوحة  احلرة  للربجميات 
بالرقـــم 1145613 , وفقــا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/4/1م , 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 : 64 ر.ب : 115  

هاتـف رقــم : 97777242
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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حممد بن خدمي اجلهوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة االحتاد امل�سرتك للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

للتجارة   امل�سرتك  االحتاد  �سركة  بت�سفية  يقـوم  اأنـه  اجلهوري  خدمي  بن  حممد  يعلـــن 
واملقاوالت - ت�سامنية , وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم 1029904 , وللم�سفــي 
وحــده حـــق متثيــــل ال�سركــة فـي الت�سفيـة اأمـــام الغـــيـر , وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية القابل - حمافظة �سمال ال�سرقية

�ص.ب : 16 ر.ب : 321  
هاتـف رقــم :  95333133

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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

عي�سى بن خمي�ص بن عبداللـه الغيثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة عي�سى الغيثي وحمد الكيومي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن عي�سى بن خمي�ش بن عبداللـه الغيثي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركــة عي�سى الغيثي وحمد 
الكيومي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية , وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقـم 
3253490 , 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 �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 164 ر.ب : 311  
هاتـف رقــم :  96977707

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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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يحيى بن �سعيد بن را�سد الرابحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرتاج الذهبي خلدمات االإنرتنت �ص.م.م
يعلـن يحيى بن �سعيد بن را�سد الرابحي اأنـه يقـوم بت�سفـيــة �سركــــة الرتاج الذهبي خلدمات 
االإنرتنت �ش.م.م , وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقـم 1053229 , 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 :
اخلو�ص - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 266 ر.ب : 315  
هاتـف رقــم :  93548054

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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

خلفان بن �سامل بن �سعيد النجادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة خلفان بن �سامل بن �سعيد النجادي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركــة خلفان بن �سامل بن  النجادي  يعلـن خلفان بن �سامل بن �سعيد 
الـتجــاري  ال�سـجــل  اأمانة  لدى  وامل�سجلــة   , ت�سامنية   - للتجارة  و�سريكه  النجادي  �سعيد 
بالرقـم 3310469 , 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 لوى - حمافظة �سمال الباطنة
�ص.ب : 279 ر.ب : 325  
هاتـف رقــم :  95291233

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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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را�سد بن علي بن حممد احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هالل ورا�سد للتجارة - ت�سامنية
يعلـن را�سد بن علي بن حممد احلجري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركــة هالل ورا�سد للتجارة - 
اأمانة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقـم 1022721 , وللم�سفي وحده  ت�سامنية , وامل�سجلــة لدى 
اأمـام الغري , وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة  حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيـــة 

االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
�ص.ب : 974 ر.ب : 113  
هاتـف رقــم :  99009535

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

هالل بن �سامل بن �سعيد املعمري 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة هالل بن �سامل بن �سعيد املعمري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلــن هالل بن �سامل بن �سعيد املعمري اأنـــه يقــوم بت�سفـية �سركـــة هالل بن �سامل بن �سعيد 
الـتجاري بالرقـــم  ال�سـجل  اأمانـــة  لــدى  , وامل�سجلـة  املعمري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية 
1047407 , 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 : 444 ر.ب : 319  
هاتـف رقــم : 99899888

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�سامل بن حميد بن �سامل الكيومي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سامل بن حميد بن �سامل الكيومي واأوالده للتجارة - تو�سية

يعلن �سامل بن حميد بن �سامل الكيومي اأنه يقوم بت�سفية �سركة �سامل بن حميد بن �سامل 
بالرقـــم  الـتجاري  ال�سـجـل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلـة   , تو�سية   - للتجارة  واأوالده  الكيومي 
3185273 , 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 ال�سويق - مركز الوالية

�ص.ب : 44 ر.ب : 316  
هاتـف رقــم : 92172572

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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

عا�سم بن علي بن حممد ال�سافعي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفوة املختار للتجارة واملقاوالت �ص.م.م
يعلــن عا�سم بن علي بن حممد ال�سافعي اأنه يقــــوم بت�سفية �سركـــة �سفوة املختار للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م , وامل�سجلـــة لدى اأمانة ال�سـجل الـتجاري بالرقـم 1054862 , 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 :
�ص.ب : 424 ر.ب : 311 
هاتـف رقــم : 99418444

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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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عمر بن را�سد بن �سعيد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تادر�ص لل�سحن والنقل واملعدات �ص.م.م
يعلن عمر بن را�سد بن �سعيد املعمري اأنه يقـــوم بت�سفيــة �سركـــة تادر�ش لل�سحن والنقل 
, وللم�سفي  الـتجاري بالرقــــم 3247767  ال�سـجـل  اأمانة  , وامل�سجلة لـدى  واملعدات �ش.م.م 
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 : 21 ر.ب : 319  

هاتـف رقــم : 95414000
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دلتا لال�ستثمار �ص.م.م

يعلن عمــر بن را�ســد بن �سعيد املعمــري اأنه يقـــوم بت�سفيــة �سركـــة دلتــا لال�ستثمـار �ش.م.م , 
وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقــــم 1011303 , 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 : 1722 ر.ب : 130  
هاتـف رقــم : 95414000

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تادر�ص العاملية �ص.م.م

يعلن عمر بن را�سد بن �سعيد املعمري اأنه يقـــوم بت�سفيــة �سركـــة تادر�ش العاملية �ش.م.م , 
وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقــــم 1262125 , 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 : 1722 ر.ب : 130  
هاتـف رقــم : 95414000

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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

حامت بن عبداللـه بن حممد العطار
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواطئ املغ�سيل الف�سية للتجارة - ت�سامنية
املغ�سيل  �سواطئ  �سركـــة  بت�سفية  يقــــوم  اأنه  العطار  حممد  بن  عبداللـه  بن  حامت  يعلــن 
الف�سية للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلـــة لدى اأمانة ال�سـجل الـتجاري بالرقـم 1052232 , 
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 :
�ص.ب : 490 ر.ب : 311 
هاتـف رقــم : 98866610

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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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را�سد بن حممد بن حمد احلامدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار الطريف لالإن�ساءات - تو�سية
الطريف  اأنوار  �سـركــــة  بت�سفـية  يقـــوم  اأنــه  احلامدي  حمد  بن  حممد  بن  را�سد  يعلـن 
لالإن�ساءات - تو�سية , وامل�سجلــة لــدى اأمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقم 1136731 , وللم�سفي 
وحـــده حق متثيـــــل ال�سركــــــة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر , وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
�ص.ب : 164 ر.ب : 311 
هاتـف رقــم : 99819199

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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 حمد بن �سعود ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سامل بن حمد بن �سعود ال�سبلي واأوالده للتجارة - تو�سية

يعلن �سامل بن حمد بن �سعود ال�سبلي اأنه يقـــوم بت�سفيــة �سـركــة �سامل بن حمد بن �سعود 
بالرقـــم  الـتجــــاري  ال�سـجــــل  اأمانة  لدى  وامل�سجلـــــة   , تو�سية   - للتجارة  واأوالده  ال�سبلي 
3133524 , وللم�سفي وحده حق متثيل ال�سركة فـي الت�سفيـة اأمـام الغـــيـر , وعلى اجلميـع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
�ص.ب : 676 ر.ب : 311 
هاتـف رقــم : 99792745

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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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�سعيد بن خلفان بن �سعيد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات الهمبار للتجارة واملقاوالت - تو�سية
الهمبار  مرتفعات  �سـركـة  بت�سفيـة  يقـــوم  اأنه  املقبايل  �سعيد  بن  خلفان  بن  �سعيد  يعلـن 
للتجــارة واملقــاوالت - تو�سيــة , وامل�سجلـــة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1117542 , 
, 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 : 747 ر.ب : 311 
هاتـف رقــم : 99318885

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

خمي�ص بن جمعة بن حممد ال�سحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة خمي�ص بن جمعة ال�سحي و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

جمعة  بن  خمي�ش  �سركة  بت�سفية  يقوم  اأنه  ال�سحي  حممد  بن  جمعة  بن  خمي�ش  يعلن 
ال�سحي و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية , وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سـجل الـتجــاري 
 , الغـــيـــر  اأمـــام  الت�سفيــــة  فـي  ال�سركة  , وللم�سفي وحـــده حــق متثيــل  بالرقـــم 3112870 
وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فــي كافـة االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
هاتـف رقــم : 99349927

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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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حميد بن علي بن حميل اخلاطري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة را�سد بن علي بن حممد احلجري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

بن  علي  بن  را�سد  �سركـة  بت�سفـية  يقـــوم  اأنـه  اخلاطري  حميل  بن  علي  بن  حميد  يعلـــن 
حممد احلجري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سـجــل الـتجــاري 
 , الغـــيـــر  اأمـــام  الت�سفيــــة  فـي  ال�سركة  متثيــل  حق  وحده  وللم�سفي   ,  3143325 بالرقـــم 
وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
�ص.ب : 974 ر.ب : 113 
هاتـف رقــم : 99009535

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

علي بن حممد بن �سامل احلمداين 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سامل بن حممد بن �سامل احلمداين للتجارة - ت�سامنية

يعلن علي بن حممد بن �سامل احلمداين  اأنه يقوم بت�سفيـة �سـركـة �سامل بن حممد بن �سامل 
احلمداين للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلـة لـدى اأمانـــــة ال�سـجـل الـتجاري بالرقم 3098834 , 
اجلميـع  وعلـــى   , الغـــيـــر  اأمـــام  الت�سفيــــة  فـي  ال�سركــــة  متثيـــــل  حـــق  وحده  وللم�سفي 

مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتـف رقــم : 99211077 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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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علي بن �سامل بن حميد احلو�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة علي بن �سامل بن حميد احلو�سني واأوالده - تو�سية

اأنــه يقــــــــوم بت�سفـيــة �سـركـــة علي بن �سامل بن  يعلـــن علي بن �سامل بن حميد احلو�سني 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سـجــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلــة   , تو�سية   - واأوالده  احلو�سني  حميد 
3301095 , 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 : 90 ر.ب : 326

هاتـف رقــم : 96005411
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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

�سلطان بن �سامل بن غ�سن املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة الوطنية العاملية �ص.م.م
العاملية  ال�سـركــة الوطنية  اأنه يقـــوم بت�سفيـــة  يعلـــن �سلطان بن �سامل بن غ�سن املعمري 
وحــده  وللم�سفــي   , بالرقـــم 1645099  الـتجــاري  ال�سـجل  اأمانــة  لـدى  وامل�سجلـة   , �ش.م.م 
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 : 1330 ر.ب : 111
هاتـف رقــم : 99312397

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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هالل بن �سامل بن عامر ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار الهالل امل�سيئة للتجارة - ت�سامنية
امل�سيئة  الهالل  اأنوار  �سـركـة  بت�سفـية  يقـوم  اأنه  ال�سيابي  عامر  بن  �سامل  بن  يعلن هالل 
للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقم 1205616 , 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 �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

هاتـف رقــم : 99261681
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اأحمد بن حممد بن علي البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروح االإبداع للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلـــن اأحمد بن حممد بن علي البادي اأنه يقـــوم بت�سفية �سـركــة �سروح االإبداع للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية , وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سـجل الـتجاري بالرقم 1063613 , وللم�سفي 
وحده حق متثيــل ال�سركــــة فـي الت�سفيــــة اأمام الغـــيـــر , وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
�ص.ب : 252 ر.ب : 311

هاتـف رقــم : 98878625
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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 م�سبح بن �سعيد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سليمان بن م�سبح بن �سعيد املقبايل و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلـن �سليمان بن م�سبح بن �سعيد املقبايل اأنــه يقـوم بت�سفـية �سـركـة �سليمان بن م�سبح بن 
الـتجاري  ال�سـجـــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلــة   , ت�سامنية   - للتجارة  و�سريكه  املقبايل  �سعيد 
 , الغـــيـــر  اأمـــام  الت�سفيــــة  فـي  ال�سركة  متثيــل  حق  وحده  وللم�سفي   ,  3300110 بالرقـــم 
وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
والية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 102 ر.ب : 315 
هاتـف رقــم : 99451137

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

نا�سر بن �سامل بن عبداللـه املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي املنطيفة للتجارة - تو�سية
املنطيفة  روابي  �سـركــة  بت�سفيـــة  يقـــوم  اأنه  املعمري  عبداللـه  بن  �سامل  بن  نا�سر  يعلـــن 
للتجارة - تو�سية , وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سـجل الـتجـاري بالرقـم 1587757 , 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 :
�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 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�سليمان بن حمد بن �سعيد احلامتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ص ال�سالم لتجارة حديد اخلردة �ص.م.م
يعلـــــن �سليمان بن حمد بن �سعيد احلامتي اأنـه يقوم بت�سفيـة �سـركـة اأر�ش ال�سالم لتجارة 
حديـــــد اخلــردة �ش.م.م , وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�سـجـــل الـتجــــاري بالرقـــــم 1110161 , 
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 الر�ستاق - حمافـظــة جنوب الباطنة

�ص.ب : 428 ر.ب : 311 
هاتـف رقــم : 95766118

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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 را�سد بن خدوم الرو�سدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة روائع �سحم املتحدة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن �سامل بن را�سد بن خدوم الرو�سدي اأنـه يقــــوم بت�سفـية �سـركــــة روائع �سحم املتحدة 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية , وامل�سجلـــة لدى اأمــانة ال�سـجل الـتجاري بالرقم 1146287 , 
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 : 891 ر.ب : 319  
هاتـف رقــم : 97772191

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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عبداللـه بن �سامل بن نا�سر ال�سعيدي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة انكو �سحار �ص.م.م
يعلـن عبداللـه بن �سامل بن نا�سر ال�سعيدي  اأنه يقـــوم بت�سفيـة �سـركــــة انكو �سحار �ش.م.م , 
وامل�سجلـــة لــدى اأمانـــة ال�سـجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1113369 , وللم�سفي وحده حق متثيـــل 
ال�سركة فـي الت�سفيـة اأمـــام الغـري , وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي 

تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
�ص.ب : 548 ر.ب : 322  
هاتـف رقــم : 91060701

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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

را�سد بن حمدان بن حممد العي�سائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سعيد بن حمدان بن حممد العي�سائي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلـن را�سد بن حمدان بن حممد العي�سائي اأنه يقـــوم بت�سفيـــــة �سـركــــة �سعيد بن حمدان بن 
حممد العي�سائي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلـــة لــدى اأمانـــة ال�سـجـــل الـتجــاري 
بالرقـــم 3187365 , وللم�سفي وحده حق متثيـــل ال�سركة فـي الت�سفيـة اأمـــام الغـري , وعلى 
اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :

 واليـة �سحار - مركز الوالية
�ص.ب : 197 ر.ب : 319  
هاتـف رقــم : 99634888

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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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حمدان بن حممد بن را�سد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رموز لوى الوطنية - ت�سامنية
يعلـن حمدان بن حممد بن را�سد املعمري اأنه يقـــوم بت�سفيـــــة �سـركــــة رموز لوى الوطنية - 
ت�سامنية , وامل�سجلـــة لــدى اأمانـــة ال�سـجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1163926 , وللم�سفي وحده 
حق متثيـــل ال�سركة فـي الت�سفيـة اأمـــام الغـري , وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة 

االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
 واليـة �سحار - مركز الوالية

�ص.ب : 164 ر.ب : 325  
هاتـف رقــم : 96660775 - 92020708

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سهد غ�سفان للتجارة - ت�سامنية

غ�سفان  ال�سهد  �سـركــــة  بت�سفيـــــة  يقـــوم  اأنه  املعمري  را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  يعلـن 
للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلـــة لــدى اأمانة ال�سـجل الـتجــاري بالرقـــم 1018718 , وللم�سفي 
وحده حق متثيـــل ال�سركة فـي الت�سفيـة اأمـــام الغـري , وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
 واليـة �سحار - مركز الوالية

�ص.ب : 164 ر.ب : 325  
هاتـف رقــم :  92020708

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط غ�سفان للتجارة - ت�سامنية

يعلـن حمدان بن حممد بن را�سد املعمري اأنه يقـوم بت�سفية �سـركة خط غ�سفان للتجارة - 
ت�سامنية , وامل�سجلـــة لــدى اأمانـــة ال�سـجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1060890 , وللم�سفي وحده 
حق متثيـــل ال�سركة فـي الت�سفيـة اأمـــام الغـري , وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة 

االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
 واليـة �سحار - مركز الوالية

�ص.ب : 164 ر.ب : 325  
هاتـف رقــم :  92020708

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

حممد بن �سالح بن عبداللـه املعني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتمكن �ص.م.م
 , �ش.م.م  املتمكـــن  �سـركة  بت�سفية  يقـــوم  اأنه  املعنــي  عبداللـــه  بن  �سالـح  بن  يعلـن حممـد 
ال�سركاء  التفاق  وفقــا   ,  1549251 بالرقــــــم  الـتجاري  ال�سـجـــــل  اأمانـــــة  لــــدى  وامل�سجلــــــة 
 , الغـري  اأمـــام  الت�سفيـة  فـي  ال�سركة  وللم�سفــــي وحده حق متثيـــل   , املوؤرخ 2018/1/17م 
وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
 واليـة الر�ستاق - حمافظة جنوب الباطنة

�ص.ب : 531 ر.ب : 121  
هاتـف رقــم : 98259010

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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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طالب بن را�سد بن �سعيد املنوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املنوري �ص.م.م
يعلن طالب بن را�سد بن �سعيد املنوري اأنــه يقـوم بت�سفـيـة �سركة املنوري �ش.م.م , وامل�سجلة 
لدى اأمانة ال�سـجـل الـتجـاري بالرقم 1531409 , وفقــا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/4/24م , 
وللم�سفـــي وحده حــــق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر , وعلى اجلميـع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
حمافظة جنوب الباطنة

هاتـف رقــم : 99425524
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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

عبدالرحمن بن �سامل بن حمود احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كثبان العالء للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
العالء  كثبان  �سـركة  بت�سفيــة  يقوم  اأنه  بن حمود احلجري  �سامل  بن  يعلـن عبدالرحمن 
بالرقــــم  الـتجـــــاري  ال�سـجـــــل  اأمانــة  لـدى  وامل�سجلــــة   , ت�سامنية   - واملقاوالت  للتجارة 
1123806 , وللم�سفي وحـــده 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 :
 املنرتب - واليـة بدية - حمافظة �سمال ال�سرقية

�ص.ب : 165 ر.ب : 421  
هاتـف رقــم : 91104777

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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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را�سد بن �سليمان بن �سامل احلب�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة نا�سر ورا�سد احلب�سي للتجارة واملقاوالت - تو�سية

اأنـــــه يقـــــوم بت�سفـيـــة �سـركـــــة نا�ســر ورا�ســــد  يعلــن را�ســـد بن �سليمــان بن �سامل احلب�سي 
بالرقـم  الـتجـاري  ال�سـجــل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   , تو�سية   - واملقاوالت  للتجارة  احلب�سي 
6027148 , وفقــا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/5/6م , 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 : 100 ر.ب : 118  
هاتـف رقــم : 99784198

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�سيف بن خلفان بن �سيف احلب�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة م�ساريع ال�سجرة للخدمات التجارية - ت�سامنية

يعلــن �سيف بن خلفان بن �سيف احلب�سي اأنــه يقوم بت�سفـيـة �سـركـة م�ساريع ال�سجرة للخدمات 
, وفقــا  بالرقـم 6067417  الـتجـاري  ال�سـجــل  اأمانة  , وامل�سجلة لدى  التجارية - ت�سامنية 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/5/13م , 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 امل�سيبي - حمافظة �سمال ال�سرقية

�ص.ب : 2 ر.ب : 423 
هاتـف رقــم : 99470779  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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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عبداحلكيم بن م�سلم بن �سنجور احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة عبداحلكيم بن م�سلم احلجري واأخيه للتجارة واملقاوالت 

يعلــن عبداحلكيم بن م�سلم بن �سنجور احلجري اأنه يقـــوم بت�سفـيـة �سـركـة عبداحلكيم بن 
م�سلم احلجــري واأخيــه للتجــارة واملقاوالت , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سـجل الـتجـاري بالرقـم 
6003966 , وفقــا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/24م , وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركة 
فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر , وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
واليـة بدية - حمافظة �سمال ال�سرقية

هاتـف رقــم : 97824080  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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

�سلطان بن نا�سر بن عامر بني عرابة
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج العليا للتجارة واملقاوالت 
العليا  اأبراج  �ســــركـــــة  بت�سفيـــة  يقــــوم  اأنــــه  عرابة  بني  عامر  بن  نا�سر  بن  �سلطان  يعلــن 
للتجارة واملقاوالت  , وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سـجل الـتجـاري بالرقـم 6078990 , وللم�سفي 
اأمام الغـري , وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي  وحده حق متثيـل ال�سركة فـي الت�سفيـة 

كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
هاتـف رقــم : 99451525

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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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�سعيد بن را�سد بن علي اجلمادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عقبة اخلالدية للتجارة
يعلـن �سعيد بن را�سد بن علي اجلمادي اأنه يقـــوم بت�سفيــة �سـركــة عقبة اخلالدية للتجارة , 
وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سـجل الـتجـاري بالرقـم 1072895 , وللم�سفي وحــده حـــق متثيـل 
ال�سركة فـي الت�سفيـة اأمـــام الغـري , وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي 

تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
�ص.ب : 1 ر.ب : 400  

هاتـف رقــم : 99708520
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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

�سيخة بنت �سلمان بن مزهود اخل�سيبية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريا�ص احل�سن للخياطة والتطريز
تعلــن �سيخة بنت �سلمان بن مزهود اخل�سيبية اأنــها تقـــوم بت�سفـيــة �سـركــة ريا�ش احل�سن 
 ,  1043995 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سـجــــل  اأمــانـــة  لـــدى  وامل�سجلــــة   , والتطريز  للخياطة 
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 : 155 ر.ب : 400 
هاتـف رقــم : 96102652

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــــالن دائنــــي ال�سركــــــة للتقــــــدم بادعــاءاتهـــــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــية
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حممد بن عبداللـه بن خمي�ص الدهماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رو�سة النور للتجارة - ت�سامنية
النور  رو�سة  �سـركــة  بت�سفيــة  يقـــوم  اأنه  الدهماين  خمي�ش  بن  عبداللـه  بن  حممد  يعلـن 
وفقــا   , بالرقـــــم 1547771  الـتجـاري  ال�سـجل  اأمانة  وامل�سجلـة لدى   , ت�سامنية   - للتجارة 
الت�سفيـة  فـي  ال�سركة  وللم�سفي وحده حق متثيـل   , 2018/3/7م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق 
اأمام الغـري , وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة

�ص.ب : 49 ر.ب : 114 
هاتـف رقــم : 99310903

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

حممد بن خمي�ص بن حممد العوفـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الرداء العربي املتحدة - ت�سامنية
الــرداء  م�ساريع  �سـركـــة  بت�سفـيـــة  يقـوم  اأنــه  العوفـي  حممد  بن  خمي�ش  بن  حممد  يعلن 
العربـــي املتحدة - ت�سامنية , وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سـجــل الـتجاري بالرقم 1198060 , 
وللم�سفــي وحــده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر , وعلى اجلميـع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
هاتـف رقــم : 99376073

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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عبداللـه بن حممد بن غامن الفزاري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعامل الوطنية لال�سترياد والت�سدير �ص.م.م
يعلــــن عبداللـه بن حممد بن غامن الفزاري اأنــه يقــــــوم بت�سفيـــة �ســـركــــــة املعامل الوطنية 
لال�سترياد والت�سدير �ش.م.م  , وامل�سجلـة لــدى اأمـــانـة ال�سـجل الـتجاري بالرقـم 1233923 , 
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 :
�ص.ب : 3 ر.ب : 100 

هاتـف رقــم : 99226377
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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

جميل بن �سعيد بن عبداللـه املالكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لو�سان احلديثة للتجارة - تو�سية
يعلـن جميــل بن �سعيـــد بن عبداللـه املالكــي اأنه يقـــوم بت�سفيــة �سـركـــة لو�ســـان احلديثـــة 
للتجارة - تو�سية , وامل�سجلــــــــة لـــدى اأمانــــة ال�سـجـــل الـتجـاري بالرقم 1077280 , وللم�سفي 
, وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي  الغـري  اأمام  وحده حق متثيـل ال�سركة فـي الت�سفية 

كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
�ص.ب : 907 ر.ب : 320 
هاتـف رقــم : 94210200

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اأحمد بن حمد بن �سليمان احل�سرمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار م�سلمات �ص.م.م
م�سلمات  اأنوار  �سـركــــة  بت�سفـيـة  يقـــوم  اأنــه  احل�سرمي  �سليمان  بن  حمد  بن  اأحمد  يعلن 
, وفقــا التفاق  بالرقـــــــم 1048224  الـتجـــــاري  ال�سـجـــــــل  اأمانــــــة  لـــدى  , وامل�سجلــــة  �ش.م.م 
اأمـــام  الت�سفيــــة  فـي  ال�سركة  متثيــل  حق  وحده  وللم�سفي   , 2018/5/2م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـــيـــر , وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
حمافظة جنوب الباطنة 
�ص.ب : 192 ر.ب : 323 
هاتـف رقــم : 92775007

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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 خ�سيف بن جمعة البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة النجم امل�سيئ العاملية للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلـن خالد بن خ�سيف بن جمعة البلو�سي اأنه يقوم بت�سفية �سركة النجم امل�سيئ العاملية 
 ,  1137072 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سـجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلـة   , �ش.م.م  واملقاوالت  للتجارة 
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 :
�ص.ب : 119 ر.ب : 320

هاتـف رقــم : 99059934
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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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هيثم بن عبدالـلـه بن حممد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ديوانية عربي للم�ساريع الوطنية - ت�سامنية
يعلن هيثم بن عبدالـلـه بن حممد املعمري اأنه يقـوم بت�سفيـة �سركة ديوانية عربي للم�ساريع 
الوطنية - ت�سامنية , وامل�سجلــــة لـدى اأمانـــــة ال�سـجــــل الـتجــاري بالرقم 1122494 , وفقــا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/24م , 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 :
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب : 43 ر.ب : 511
هاتـف رقــم : 94220022

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االألفية الثانية للتجارة - ت�سامنية

الثانية  االألفيـــة  �سركــة  بت�سفيـــة  يقـوم  اأنه  املعمــري  يعلن هيثــم بن عبدالـلـه بن حممـــد 
للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلــــة لـدى اأمانـــــة ال�سـجــــل الـتجــاري بالرقم 1132030 , وفقــا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/24م , 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 :
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب : 43 ر.ب : 511
هاتـف رقــم : 94220022

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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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علي بن فايل بن �سعيد الزرعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي بن فايل و�سريكه للتجارة - تو�سية
يعلن علـــي بن فايـــل بن �سعيـــد الزرعـــي اأنه يقـــوم بت�سفية �سركــة علــي بن فايــــل و�سريكه 
للتجارة - تو�سية , وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــــة ال�سـجـــــل الـتجـــاري بالرقــــــم 1067807 , وفقــــا 
التفــاق ال�ســركـاء املـوؤرخ 2018/5/7م , 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 :
�سيح العر�سان  - والية جعالن بني بوعلي

�ص.ب : 56 ر.ب : 416
هاتـف رقــم : 92029967

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

هالل بن �سامل املنذري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة هالل بن �سامل املنذري و�سركاه للتجارة - ت�سامنية

يعلن هـــالل بن �سالـــم املنذري اأنه يقـــوم بت�سفية �سركة هــالل بن �سالــم املنــذري و�سركـــاه 
للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــــة ال�سـجـــــل الـتجاري بالرقــم 1315048 , وفقــــا 
التفــاق ال�ســركـاء املـوؤرخ 2018/2/26م , وللم�سفــي وحــده حق متثيـــل ال�ســركــة فـي الت�سفيـــة 
اأمــام الغـيــر , وعلـــى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
�ص.ب : 209 ر.ب : 111

هاتـف رقــم : 99877937 - 99817227
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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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عمار بن اأحمد بن حم�سن اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلبري املحرتف للتكنولوجيا �ص.م.م
يعلن عمــــار بن اأحمــــد بن حم�ســـن اللواتـــي اأنه يقـوم بت�سفيـــــة �سركــة اخلبيـــر املحرتف 
 ,  1120587 بالرقــــــم  الـتجـــاري  ال�سـجـــــل  اأمانـــــة  لـــدى  وامل�سجلــــة   , �ش.م.م  للتكنولوجيا 
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 :
�ص.ب : 435 ر.ب : 114

هاتـف رقــم : 99070066
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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

خليل بن حممد بن مانع املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قب�ص اجلنوب للتجارة �ص.م.م
اأنه يقـوم بت�سفية �سركة قب�ش اجلنوب للتجارة  املعمري  يعلن خليل بن حممد بن مانع 
وفقــــا التفــاق   , بالرقــــــم 1838512  الـتجـــاري  ال�سـجـــــل  اأمانـــــة  لـــدى  وامل�سجلــــة   , �ش.م.م 
ال�ســركـاء املـوؤرخ 2018/3/12م , 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 ال�سيب - حمافظة م�سقط

هاتـف رقــم : 99296525
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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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اأمين بن �سعيد بن مبارك الغيثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة �سنعاء للتجارة - ت�سامنية
يعلــــن اأمين بن �سعيد بن مبارك الغيثي اأنــه يقـــوم بت�سفيــة �ســـركة بوابة �سنعاء للتجارة - 
ت�سامنية , وامل�سجلـــــة لـــــدى اأمـــانـــة ال�سـجــــــل الـتجــــاري بالرقـــــم 1020273 , وفقــا التفاق 
اأمام  الت�سفية  فـي  ال�سركة  متثيـل  حق  وحده  وللم�سفي   , 2018/5/14م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري , وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 225 ر.ب : 321  
هاتـف رقــم : 96908080

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اأحمد بن علي بن �سامل املخلدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحيط الوا�سع العاملية �ص.م.م
يعلـــــــن اأحمد بن علي بن �سامل املخلدي اأنــه يقـــوم بت�سفيــة �ســـركـــة املحيط الوا�سع العاملية 
اأمـــانــــة ال�سـجـــــل الـتجــــــاري بالرقـــــــم 1149767 , وفقــــا التفـــاق  �ش.م.م , وامل�سجلـة لـــدى 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/5/9م , وللم�سفــي وحـــده حــــق متثيـــل ال�سركـــة فــي الت�سفيــة اأمـــام 
الغـري , وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 48 ر.ب : 121
هاتـف رقــم : 96667997

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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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قحطان بن علي بن حميد املجرفـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سنينة للم�ساريع الذهبية - ت�سامنية
يعلـــن قحطان بن علي بن حميد املجرفـي اأنـــه يقــــــوم بت�سفيــــة �سـركـــة ال�سنينة للم�ساريع 
الذهبية - ت�سامنية , وامل�سجلـــة لــدى اأمانــة ال�سـجــل الـتجــــاري بالرقــــم 1113024 , وفقــا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/5/9م , 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 :
�ص.ب : 201 ر.ب : 511  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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

�سبيحة بنت �سعيد بن حارب العلوية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اال�ستربق للخياطة والتطريز - ت�سامنية
تعلـن �سبيحة بنت �سعيد بن حارب العلوية اأنــها تقـوم بت�سفـية �سـركة اال�ستربق للخياطة 
والتطريـــز - ت�سامنية , وامل�سجلــة لـدى اأمــانـــة ال�سـجــل الـتجـاري بالرقـم 3248070 , وفقــا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/13م , 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 : 99017130

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــية
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علي بن عبا�ص بن در حممد البلو�سي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز اأبو عنان للت�سوق �ص.م.م
يعلـــن علي بن عبا�ش بن در حممد البلو�سي اأنـــه يقــــــوم بت�سفيــــة �سـركــــة مركز اأبو عنان 
وفقــا   ,  1212715 بالرقــــم  الـتجــــاري  ال�سـجــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلـــة   , �ش.م.م  للت�سوق 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/4/18م , 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 :
حمافظة م�سقط

�ص.ب : 464 ر.ب : 130
هاتـف رقــم : 99330337

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلكمة للطاقة �ص.م.م

يعلـــن علي بن عبا�ش بن در حممد البلو�سي اأنـــه يقــــــوم بت�سفيــــة �سـركــــة احلكمة للطاقة 
التفاق  وفقــا   ,  1184577 بالرقــــم  الـتجــــاري  ال�سـجــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلـــة   , �ش.م.م 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/25م , 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 :
حمافظة م�سقط

�ص.ب : 464 ر.ب : 130
هاتـف رقــم : 99330337

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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مكتب �شرية الهادي �عبدالرحمن النافع ��شركا�ؤهم 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرت�ش املتني �ش.م.م
يعلــــن مكتـــب �سريـــة الهـــادي �عبدالرحمـــن النافـــع ��سركا�ؤهم ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركـــــة 

 ، بالرقـــــــم 1007447  الـتجـاري  ال�سجـــــل  اأمانــة  لــدى  �امل�سجلــــــة   ، �ش.م.م  املتيـــن  التـــر�ش 

املــــادة )27(  اأعمــال الت�سفيــــة �ز�ال الكيـــان القانوين لل�سركة �فقا لأحكام  عـــن انتهــــــاء 

امل�شفــيمن قانــــون ال�سركــــات التجارية رقم 74/4 .

مكتب �شامل الوهيبي للمحاماة �اال�شت�شارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ظل اخلليج احلديثة �ش.م.م
يعلــــن مكتب �سامل الوهيبي للمحاماة �ال�ست�سارات القانونية ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركـــــة 

ظل اخلليج احلديثة �ش.م.م ، �امل�سجلــــــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجاري بالرقـــم 1081065 ، 

عـــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفية �ز�ال الكيـــان القانوين لل�سركة �فقا لأحكام املــادة )27( من 

امل�شفــيقانــــون ال�سركــــات التجارية رقم 74/4 .

اآمنة بنت را�شد بن �شليمان احلامدية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأرياف ال�شرق املتحدة للتجارة - ت�شامنية
تعلــــن اآمنة بنت را�سد بن �سليمان احلامديــة ب�سفـتــــهـــا امل�سفـــيـــة ل�سركـــــة اأريـــاف ال�ســـرق 

املتحدة للتجارة - ت�سامنية ، �امل�سجلــــــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقـــم 1122159 ، 

عـــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفية �ز�ال الكيـــان القانوين لل�سركة �فقا لأحكام املــادة )27( من 

امل�شفــيةقانــــون ال�سركــــات التجارية رقم 74/4 .
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علي بن يو�شف بن علي الك�شري

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة علي بن يو�شف بن علي الك�شري واأوالده للتجارة - تو�شية

يعلــــن علي بن يو�سف بن علي الك�سري ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركـــــة علي بن يو�سف بن علي 

بالرقـــم  الـتجـاري  ال�سجــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــــــة   , تو�سية   - للتجارة  واأوالده  الك�سري 

3099318 , عـــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفية وزوال الكيـــان القانوين لل�سركة وفقا الأحكام املــادة 

)27( من قانــــون ال�سركــــات التجارية رقم 74/4 .

امل�شفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ه�شاب �شحار للتجارة - تو�شية

يعلــــن علي بن يو�سف بن علي الك�سري ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركـــــة ه�ساب �سحار للتجارة - 

تو�سية , وامل�سجلــــــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقـــم 3188558 , عـــن انتهـــاء اأعمــال 

الت�سفية وزوال الكيـــان القانوين لل�سركة وفقا الأحكام املــادة )27( من قانــــون ال�سركــــات 

التجارية رقم 74/4 .

امل�شفــي
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